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 ; י ם 1 - ריא

 רעד רעּביא ןפרָאװעצ ןדיי ןענעז ןרָאי רעטנזיוט טייז

 םיצוּביק ערענעלק רעדָא ערעסערג קידנדליּב ,טלעװ רערָאג

 .רעּביא .רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןּוא ןלייט.טלעװ עלַא ןיא

 ןיא ייז ןּבעל ,רעטייװצ ַא ןיא הנידמ ןייא ןּופ ךיז קידנגָארט

 .ניא עקימורַא יד טימ טקַאטנָאק ןרעזױל רעדָא ןרעגנע ןַא

 עלַארעּביל רעקינײװ רעדָא רעמ יד ןּופ קיגנעהּפָא ,רעניואוו

 רענעּבעגעג ןיא ןוא טרָא םענענַארַאפ ןיא ןזָאלּב סָאװ ,ןטניוו

 .טייצ
 רעד טימ ןדיי ןּופ ןּבעלנעמַאזצ עקידתונכש עקיזָאד סָאד

 עקיטייזנגעק ַא טַאהעג םוטעמוא טָאה הביבס רעשידיי-טשינ

 ןופ ךיז ןרימרָאפ ןלעירעטַאמ ןּוא ןקיטסייג םעד ףיוא העּפשה

 ץנַאג ךיוא זיא סָאד .םידדצ עדייּב ייּב ןעגנּוגנידַאּבסנבעל יד

 .ךעלדנעטשרַאפ ןוא ךעלריטַאנ
 ןּופ ןרּוטַארעטיל יד ןיא ןפיט עשידיי עקַאט ןעמ טפערט

 עכלעו ,עכלעזַא לָאמ סעדעי ןוא רעדנעל ןוא רעקלעפ עלַא

 .טרָא ןוא טייצ ןּופ רעטקַארַאכ םעד ןכערּפשטנַא
 "דיי רעקיּבײא, רעד סע זיא רעטלַאלטימ ןפיט ןיא

 רעּביא ךיז טלגָאװ סָאװ ,ןרעטש ןפיוא ןכייצ-סגנּוגלָאפרַאפ ןטימ/
 .דניז ענעוטעגּפָא רַאפ ןוקיּת ַא קידנכוז ,טלעװ רערָאג רעד

 לבה רעדורּב ןייז טעגרהעג טָאה סָאװ ,ןיק טניד דליּב-רוא סלָא

: 



 ַא טימ ןרעדנַאװ קיּביא ףיוא ןרָאװעג ןטלָאשרַאפ רַאפרעד ןּוא
 עלַא םיא ןופ טרעטייװרעד רעפלעװ ,ןרעטש ןפיוא ןכייצ-ןיק
 .תויח ןוא ןשטנעמ

 ,ןקעוצ עזעיגילער ּביִלּוצ ,ּוצ םיא ןעמ טּפעלק רעטעּפש
 טָאה סָאװ ,"דיי רעקיּבײא, רעד ןּוא לּפמעטש ןכעלטסירק ַא
 עטָאגלָאג רעד ּוצ ןייג ןייז ייּב ,ןסוטסירק ןּוטעג ּפַאלק ַא
 רעד ןיא תולג ּפֶא טכיר ,ץיירק ןּופ אשמ רערעװש רעד רעטנוא
 ַא טרעװ "דיי רעקיּבײא , רעד .גנוזיילסיוא ןייז זיּב ,טײקיּביײא
 טקעװ ןּוא רּוגיפ עשימָאק ַא - רעשיגַארט ַא ןופ וליפַא טייצ
 ןוא קלָאפ ןּופ עיזַאטנַאּפ יד ןטרעדנּוהרָאי עגנַאל ןּופ ךשמ ןיא
 ןיא זילּב .ּויס ןעשזייא ןוא רעגײטש ַא ,עטעג יװ ,רעטכיד
 עשירַארעטיל קיצכעז רעּביא ןַארַאפ ןענעז ךַארּפש רעשטייד רעד
 "דיי ןקיּבײא, ןגעװ ןעגנופַאש

 .טלעו רעד ןיא ןדיי ןָא ןעמענ טלַאטשעג ךעלטלעו ַא
 ןכלעו ןיא ,םזילַאטיּפַאק םנופ ןײטשטנַא םייּב טשרע רוטַארעטיל
 ןופ דנַאל ןיא ןוא .ץַאלּפ ןבושח גונעג ַא ןעמענרַאפ ןדיי
 ןעײטשטנַא ,דנַאלגנע ןיא ,גנולקיװטנַא רעלעירטסּודניא רעטסירפ
 ,טסילַאטיּפַאק-רעכּוװ רעשידיי רעד ,קָאליײש רעשיסַאלק סריּפסקעש
 .פיוא ,ןענַאמָאר עשילגנע יד ןּופ ןּפיט עשידיי ליפ יד ןוא
 .יעהעג ַא ןּופ ןטייצ ןיא ,רעטעּפש ליפ ּואושרעדנַא קידנטערט
 ,גנּולקיװטנַא רעשימָאנָאקע רעקיר

 רעד ןיא לשמל ןפיט עשידיי טניפעג ןעמ ּבױא רָאנ
 ןטָאקס רעטלַאװ ןּוא ןריּפסקעש ַא ייּב ,רּוטַארעטיל רעשילגנע
 רעצרַאּפלירג ,גניסעל ַא ייּב רּיטַארעטיל רעשטייד רעד ןיא רעדָא
 םעניילק ַא טעדליּבעג ןּבָאה ןדיי ּוװ ,רעדנעל ןיא ,גאטיירפ ןּוא
 ןענַארַאפ טמיטשַאּב ןענעז ײז זַא ,רָאלק ךָאד זיא -- ,טועימ
 רעד ןּופ לגיּפש םענעי טָא ןיא ,רוטַארעטיל רעשילוּפ רעד ןיא
 .עג םינומדק ןּופ ןּבָאה ןדיי רעכלעװ ןיא ,הכולמ רעשיליױּפ
 וו ןּוא גנּורעקלעפַאּב רעד ןיא לייט ןבושח ץנַאג ַא טעדליּב
 ןעװעג ,טרעדנּוהרָאי ןטנצניינ םעד ךשמּב ,זיא רּוטַארעטיל יד
 -סנּבעל ןּוא גנּופַאש רעלַאגָאיצַאנ ןופ ןמיס רעקיצנייא רעד
 : ,ןליוו

 טא //

 טי יב



 עג ,ךעלטעּפש לסיּב ַא שטָאכ ,ןלױּפ ןיא ךָאד ךיז טָאה
 ןָאזרעּפ רעד ןיא ,טסייג רעטנַארעלָאט ,רערַאטינאמוח רענעי ןעניפ
 זַא ,טלעװ רעד רַאפ טרעלקרעד טָאה סָאװ ָאקשעשזרָא .ַאזילע ןּופ
 ןּוא םישוּבלמ ,ןעמענ ערעזנוא ןייז טשינ ןלָאז סע ערצסָאװ,
 ףיילג ןגָאלש ,סרעגייז יד ןגָאלש ךיילג זנוא רַאפ ןעוט תולרוג
 רעד ןופ טַאלּברעפיצ ןרעּביא רעטייװ ךיז ןקּור ןּוא ןהעש יד
 ןּהעש יד ךיילג זנּוא רַאפ ןגָאלש ,טשינ ןענעז רימ רעװ ...טייצ
 רעזנוא טימ ךיז ןענעגעזעג רימ עכלעװ תעּב ,רעגייז ןפיוא
 םינּפ ןסַאלּב ַא טימ ןּוא ןשזַארימ ,גנּוקיצטנַא ,דיירפ ,טנגוי
 רעשרעה ןקידנדיימסיואמוא ןקיצנייא םעד טימ ךיז רימ ןפערט
 ,ןייז טשינ ןּלָאז רימ רעװ ...רעיורט ןטימ - דרע רעזנוא ןּופ
 ןופ רעטעלּב ענעלַאפעגּפָארַא ןייז טגנידַאּבמּוא עלַא רימ ןלעוו
 טשינ ןעק רעכלעװ ,למיה רעקידתופּתושּב ןייא ןוא םיוּב-סנּבעל
 עשידרע עלַא ןדימשפיונוצ גניר ןייא טימ טעװ ,ןדיישרעטנּוא ןייק
 | ..."סנימלע-תיּב

 .טלעוו רעד ןיא ןדיי ןּופ ןעגנּורעדליש יד קידנשרָאפ ןוא
 רּוטַארעטיל םּוׁש ןייק ןיא זַא ,עקַאט רימ ןעניפעג ,רּוטַארעטיל
 רעד ןיא יװ ,ןדיי טימ ליפוזַא ןעמּונרַאפ טשינ ךיז ןעמ טָאה
 = / -  .ףעשילױּפ
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 ,ןלױּפ ןיא עגַארפ:ןדיי יד

 ןיא ןליוּפ ןיא עגַארפןדיי רעד ףיוא קילּב ַא קידנפרַאװ
 ןדיי ןגעװ ןרּוּפש ןעמ טניפעג ,טײהנעגנַאגרַאפ רעטייוו רעד
 רעד ןיא ,ןטקַא עשהכולמ עלעיציפָא ענעדישרַאפ ןיא זיולּב
 סעיגעליװירּפ עכעלגינעק ענעפורעג ױזַא יד ןיא ,עיצקידסירוי
 .עגּפָא ,טכער-סנּבעל ערַאטנעמעלע רָאפ ןלעטש סָאװ ,ןדיי רַאפ
 תועידי עטשרע יד ןרעהעג ,ללכּב .טלעג רעייט רָאג רַאפ עטפיוק
 ףעשיליופ רעד ןּופ לייט ןרַאדנעגעל םוצ ןלױּפ ןיא ןדיי ןגעוו
 ךיז ןּבָאה ןדיי זַא ,תורעשה עסיװעג ּוליפַא ןַארַאפ ,עטכישעג
 רעד ןופ ןײטשטנַא ןרַאפ ךָאנ דרע רעשילױּפ רעד ףיוא ןעניפעג
 ןלױּפ ןיא ןַארַאפ ןיוש ןדיי ןענעז סלַאפנדעי .הכולמ רעשילױּפ
 ,רָאלק ץנַאג טשינ ךָאנ ןיא סע שטָאכ ,רָאי טנזױט רעּביא
 --חרזמ ןּופ יצ :טרעדנַאװעגנייא ןּבָאה ןדיי עטשרע יד ןענַאװנּופ
 -ןסַאמ ַא .ןעיכעשט ןּוא דנַאלשטיײד - ברעמ ןּופ רעדָא ןעירַאזַאכ
 טשרע ןעמּוקעגרָאפ זיא ןלוּפ ןייק ןדיי ןּופ רעּבָא גנּורעדנַאװניײא
 .ָאט יד ךָאנ ןוא עּפָאריײא-ברעמ ןיא ןעגנּוגלָאפרַאפ-ןדיי יד תעּב
 .עג סלָאמַאד ךיז ןּבָאה סע ,ןלױּפ ףיוא ןלַאפרעּביא עשירעט
 ענערָאװעג-בּורח סָאד ןעיוּבוצפיוא קירּוצ תוחּכ עדמערפ טרעדָאפ
 טעּברַא רעשירָאטַאזינָאלָאק רעד ךרּוד סע זיא ןעשעג ןוא דנַאל
 ןּופ הכאלמ ןוא לַאטיּפַאק-סלדנַאה םעד ןרוד ןּוא ןשטייד ןּופ

 א : ןדיי

 * "די בא



 ךשמ  ,םינומדק ןּופ ךיז טָאה טפַאשלעזעג עשילױּפ יד

 ןוא םיצירּפ :ןסַאלק ייװצ ףיוא טליײטעג ,ןטרעדנּוהרָאי עגנַאל

 .הציחמ עקיטלַאװג ַא טלײטעגּפָא טָאה סע עכלעוו ,םירעוּפ

 עקיזָאד יד ןשיװצ טנעמעלע-רעלטימרַאפ רעד ןעוװעג ןענעז ןדיי

 טשינ ירמגל קיטסייג רעּבָא ןענעז ייז עכלעוו טימ ,ןסַאלק ייווצ

 עכַאװש ץנַאג ןעמ טניפעג עקַאט רעּבירעד .ןדנוּברַאפ ןעוועג

 עטיל רעקצעכַאילש רעשילױּפ-טלַא .רעד ןיא ןדיי ןגעוו ןרוּפש

 טשינ ןיטולחל ָאט ,ןַארַאפ ָאי ןיוש ןענעז עכלעזַא ּביוא .רּוטַאר

 יַאנג סנדיי ּוצ
 ןלױּפ ןיא טכַארטַאּב ןדיי ןעמ טָאה ןטרעדנּוהרָאי ךשמ

 גנּוטכַארַאפ ןּוא טיײקדמערפ יד טָא ידּכ ןּוא עדמערפ רָאג רַאפ

 רעמ סָאװ טימַאּב ךיז ןעמ טָאה ,ןכַאמ ּוצ רעטלוּב סָאװ ייז ּוצ

 טָאה'מ .ןטכיש-סגנורעקלעפַאּב ערעדנַא יד ןּופ ייז ןרירַאּפעס

 ,רעדיילק ערעדנּוזַאּב ,סָאטעג ערעדנּוזַאּב ,ןצעזעג-םַאנסיוא ןפַאשעג

 בור רעד ןענַאװנּופ ,רעגייטש ןשיאעּפָאריײא-ברעמ ןטיול ץלַא -

 קַאער עקיזָאד יד ןיא ליײטנא-טּפיוה םעד .טמַאטשעג טָאה ןדיי

 רעד טַאהעג טָאה ןעגנּוגלָאפרַאפ-ןדיי ןוא ןעגנּוּבערטשַאּב ערענָאיצ

 .רעלק רעשיליופ
 רָאפ טמּוק עיצַאטיגַא-םָארגָאּפ סקעדוּב חלג םצד קנַאד ַא

 חלג רעד .עקָארק ןיא ןדיי ףיוא םָארגָאּפ ַַא 1407 .י ןיא

 װַאלסידַאלװ גינעק םעד טסייה שזרעימלַאקס ןּופ װַאלסינַאטס

 זיא ןדיי ןופ רענגעק רעקרַאטש ַא .ןדיי ןּבײרטסױרַא ָאלעגַאי

 טריטיגַא ןדיי ןגעק .יקצינשעלָא וועינגיּבז לַאנידרַאק רעד ךיוא

 טפַארק-סגנוגייצרעּביא רעסיורג טימ טרעדנוהרָאי ןט-8ע1} ןיא

 "עג ןּוא רעקיטַאנַאפ רעשילױטַאק רעטמירַאּב רעד זיולּב טשינ

 ענייז ןיא טדער סָאװ ַאגרַאקס רטָאיּפ ,ןשרד-לעּב רעלַאינ

 ךיוא רָאנ ,טּולּב ךעלטסירק ןצּונַאּב סנדיי ןגעװו ?ןטקידערּפ

 ,יער יַאלָאקימ ,רעּבירש רעשיטסיניוװלַאק רעטנערּברַאפ רעד

 ןזָאל ךיז רעדייא ,ןדיי ןייז שרושה ןמ רקוע טשרעּביל טסייה

 .טּגַאקַאּב ןענעז "סעק ש ַא רפ, ענייז .ןדיי ןופ ןגָאירַאפ
 יקסװָאקשעלס רָאטקָאד רעסיװעג ַא טסייה 1649 .י ןיא

 ןשידיי ַא קידנצּונַאּב םורָאװ ,םירױטקָאד עשידיי ןייטָאקיִאג
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 רָאנ המשנ יד זיױלּב טשינ לויט םעד ןעמ טפיוקרַאפ אפור
 .טימ ןּוא יקצעיָאמ ,רעּבײרש ערעדנַא ייװצ .ףוג םעד ךיוא
 ןרַאטינַאמוה ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד טיול ןּבָאה ,יקציש
 ,תעגושמ סָאװ ץלַא סָאד ךיז ןופ ןכָארּבעגסױא ,יקצַאשט שּועדַאט
 ךיז ןּופ ןּבעגסױרַא ןעק ,םזיטַאנַאפ ןזעיגילער ןיא טדיילקרַאפ
 ,ןתלוסּפ :ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא טָאה ָאקשעשזרָא ַאזילע סָאװ ןּוא
 ןּבעל ןכעלשטנעמ ןּופ םָארטש ןיא טימ דימּת ןסילפ סָאװ

 זיא ןדיי ןגעק עצעה עקיזָאד יד רעּבָא קידרשוי-טשינ יװ
 ,לָארַאנ ןּופ השמ ןופ "השק ּב יד, ןיוש שטָאכ טזײװַאּב ,ןעוועג
 ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,1656 .י ןּופ ץטעמ ןיא בר ןקידרעטעּפש םעד
 רעד ןיא .ןלַאפנָא עשירעטָאט-שיקַאזָאק יד תעּב ןליוּפ ןּופ
 ,ריא רַאפ ףליה טעּב ןוא לרוג סנלױּפ רע טנייװַאּב "השקב,
 יד ןּופ טייקדנוּבעגוצ עפיט יד ךיז טקעלּפטנַא סלָאמַאד ןיוש .

 םויה-דע ךָאנ ליו'מ סָאװ ,דרע-רעטומ רעייז וצ ןדיי עשילױּפ
 ,ןצַאשּפָא ןוא ןענעקרענא טשינ



 = 3 יא ר יא יי רוי ט6 הי: 2 סיי לו שא, של עי
 א אי ריי א יב

 עב טל י ר יי עי בצ 2 ישעי
 5 ייד עא "יי ר

3 

 ,גנּולייטעצ סנליוּפ

 -עג ןלױּפ ןיא ןדיי ןגעװ ןעמיטש יד ןענעז ללּכ ךרדּב
 -געהּפָאמוא ןופ ךיז ןלַאפרעדנַאנופ םייּב טשרע .עקילעפוצ ןעוו
 טימ טלגנירעגמורַא ןעװעג זיא הכולמ יד ןעװ ,ןלױּפ ןקיג
 ,דנַאל רעקיטש ןּפַאכרַאפ וצ טרעילעג ןּבָאה סָאװ ,םיאנוש
 .כָאנ ןָא טּבױה ,טײקכעלטּפַאשלעזעג עשיליוּפ יד ךיז טניזַאּב
 .ּפָא םייּב ןוא דנַאל ןופ םויק םעד ןעװעטַאר וצ יװ ןטכַארט
 :עגסױרַא ךיוא זיא - ןייז סנליוּפ ןּופ שפנה-ןוּבשח ַא ךיז ןּבעג
 .עגַארפ-ןדיי יד ,םעלּבָארּפ עטקיטייװעגנָא סלַא ןעמּואוװש

 רעּבָא לָאמ סָאד זיא םעלּבָארּפ םעד וצ גנַאגונצ רעד

 סלָאמַאד זיּב בוא םורָאװ .רעירפ יװ רערעדנַא ץנַאג ַא ןעוװעג
 טפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד ןוּפ בור רעסיורג רָאג רעד זיא
 ןוא ענעמוקעג ןענעז ןדיי זַא ,טקנוּפדנַאטש ןפיוא ןענַאטשעג
 ןוא תוציחמ ענענַארַאפ יד ףרַאד'מ ןוא עדמערפ ענעּבילּבעג
 .ּמָא טשינ זיולּב טשינ ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי ןשיװצ ןעמזינָאגַאטנַא
 ָאט ,ןקרַאטשרַאפ ךָאנ רָאנ ,ןרענימ תוחּפה ?כ7 רעדָא ןפַאש
 רעסיורג רעד ןופ סולפנייא ןרעטנוא-.,ןייא רעטציא ךיז טלעטש
 --עגַארפןדיי רעד ןופ גנוזעל ריא ןוא עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ
 ןליוּפ ןיא םעלּבָארּפןדיי ןֿפױא קילּב רערעדנַא רָאג ַא

 .רעד ןוא רענעמ:הכולמ עשילוּפ יד ןופ לייט רעבושח ַא
 ןפיוא טלעטשעג ךיז ןּבָאה - םייס רעקירעי.ריפ רעד ךיוא טימ



 רעמ טשינ ךיז טלדנַאה סע .טכילפ ןוא טכער ןופ טקנוּפדנַאטש

 יד ןּבעג יז טלעג רעייט רַאפ ןוא ןדיי ןרירעלָאט ןגעװ

 רָאנ ,סעיגעליווירּפ עטשרמולּכמ סלַא ,טכער-ןשטנעמ עטסטושּפ

 טרעדָאפ רעּבָא רַאפרעד ;טכער-רעגריּב עלופ ןדיי ןּבעג ןגעװ

 עגונ ןענעז סָאװ ,ןטכילפ ענעי ןליפרעד ייז ןופ ךיוא ןעמ

 רעייז ןענעז טרּפ םעד ןיא .דנַאל ןופ רעגריּב ערעדנַא עלַא

 ןרַאטינַאמוה ןופ ןעקנַאדעג עטגָאזעגסױרַא יד שיטַאּפמיס

 ןיא טלקיװטנַא רע עכלעװו ,יקצַאשט שּועדַאט ןַאמ-הכולמ

 ןענישרעד ,ןצ מיַארַאק ןוא ןדיי ןגע װ, טפירש ןייז

 |  ירָאײר ןטימ גנַאהנעמַאװצ ןיא ,1807 ענליוו ןיא

 ,םייס ןקירעי-ריפ ןופ ןדיי עגונּב

 ןענעז ,עטנָאמרעד ןיוש עלַא יװ ױזַא ,טעּברַא סיקצַאשט

 ןעמ טּביױה ל?סיּב ַא רעירפ ןיוש רעּבָא .עשיטסיצילּבוּפ ןעוועג

 רענייש רעשילױוּפ רעקידסלָאמַאד רעד ןיא ןדיי ןגעװו ןדער ןָא

 ףןעגנוזיװנָא עשיטקַאדיד טימ רעכייר ַא רעייז -- ,רוטַארעטיל

 םעד ןופ '"ילָאטסדָאּפ ןַאּפ; ןיא סע זיא ןעשעג ןוא

 םעד ,רעלעטשטפירש ןרַאּבטכורפ ןוא סלָאמַאד ןרעלוּפָאּפ רעייז

 יקצישַארק יצַאנגיא ּפוקסיּב

 .פיוא ךיז טימַאּב יקצישַארק ּוװ ,יילָאטסדָאּפ ןַאּפ, םניא

 ןוא ןרעלעפ ,םיגהנמ ,תודימ עשילױּפ עטכעלש עלַא ןזייווּוצ

 יַאֹּב ,ןרעדנע ןוא ןדיימוצסיוא ,ןרעסעּברַאפ וצ ייז םינפוא יד

 ןעמ ףרַאד ןיקצישַארק טיול .עגַארּפ-ןדיי יד ךיוא רע טריר

 ןענעז ןרַאדנערַא סלַא לייו ,סעמשטערק יד ןופ ןדיי ןגָאירַאפ

 .םירעיוּפ יד רַאפ ייס ,םיצירּפ יד רַאפ ייס ךעלדעש רעייז יז

 .טיײהקנַארק ןוא ץומש ןופ ןטסענ ןענעז סעמשטערק עשידיי יד

 םנופ יו ץירּפ םנופ גנוצונסיוא-רקיע יד רָאפ ךיוא טמוק טרָאד

 טעטש עשילױּפ יד רַאּפ ךיוא זיא ,ןיקצישַארק טיול .רעױּפ

 טניפעג לדנַאה רער סָאװ ,סָאד ךעלדעׂש ױרעיײז ךעלטעטש ןוא

 ירַאפ ןדיי סָאװ ,יד.אל .טנעה עשידיי ןיא ךעלסילשסיוא ךיז

 קנַאד ַא ,ךָאנ ייז ןריניאּור ,הכאלמ טימ טשינ ןיײלַא ךיז ןעמענ

 קרעװטנַאה עשיליוּפ סָאד ,לדנַאה ןיא גנּולעטש-לָאּפָאנָאמ רעייז

 רעזיה ערעייז ןוא טעטש עשיליּפ יד .,דנַאטשלטימ םעד ןוא
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 ןּופ ןטקעיּבָא ןענעז ייז ?ייװ ,קידעגָאלק רעייז סיוא ןעעז
 תמחמ ןרעװ ,טגַאה-ּוצ-טנַאה ןּופ רעּביא ןעייג ייז ,לדנַאה ןשידיי
 ןּופ ןעזסיוא ןַא ןעמוקַאּב ןוא טקיסעלכַאנרַאפ ,ןזָאלעגּפָא םעד
 ,ןדיי ייּב טעז רע סָאװ ,סטכעלש סָאד ליװ יקצישַארק .תוברוח
 ןעניד ּוצ ,הכאלמ ּוצ ,טעּברַא-דרע ּוצ ייז ןעגניווצ ךרוד ןרעדניל
 ןלעװ ייז יװ ּבַאטשסַאמ ןּבלעזמעד ןיא זיולּב ןוא רעטילימ ןיא
 ןלָאז ,ןעגנוקיטפעשַאּב עטנכערעגסיוא יד טימ ןעמענרַאפ ךיז
 .טנעצָארּפ ןימ ַא סעּפע .רחסמ טימ ןעמענרַאפ ןגעמ ךיז יז
 ןלַאװק:הנויח ערעדנַא ןּופ עקיגנעהּפָא ןַא ,?דנַאה ןיא עמרָאנ

 זיא ןַאמ-רעטילימ ןשידיי ַא ןעז וצ שטנּואװ סיקצישַארק
 ןּבָאה רעטעּפש לסיּב ַא לייו ,ןרָאװעג םויקמ ןכיגניא עקַאט
 רעטנּוא ,ןפמַאק-סטייהיירפ עשיליופ יד ןיא ןעמונעג לײטנָא ןדיי
 ןעז ּוצ רעגַאּב ןייז רעּבָא ךייש סָאװ  .גנּוריפנָא סָאקשּויצשָאק
 סָאװטע עדנַאגַאּפָארּפ יד טָא ןּבָאה ,רעטעּברַאידרע עשידיי
 ןיא .שארּב ל"ביר ןטימ ,אפוג ןדיי ןעמונעגרעּביא רעטעּפש
 ןיא ןדיי ןגעוו ןעגנוניימ סיקצישַארק ןענעז ןעמונעג ןצנַאג
 עקידסלָאמַאד עצנַאג יד יו ױזַא ,עטסנרע גונעג "ילָאטסדָאּפ ןַאּפ,
 ,רּוטַארעטיל

 יװ ףֹּכיּת לייו ,ןייז טנָאקעג טשינ שרעדנַא ךיוא טָאה'ס
 דלַאּב ןדיי ןּבָאה ,לעּוטקַא ןרָאװעג זיא ןלױּפ ןיא עגַארפ-ןדיי יד
 סלַא סעיצַאקיפילַאװק ערעיײז ןזײװַאּב טייהנגעלעג יד טַאהעג
 .ןפמַאק-סטייהיירפ עשילוּפ יד תעּב ,דנַאל ןופ רעגריּב

 ןוא דנַאטשּפױא םעד ָאקשויצשָאק טריזינַאגרָא 1794 .י ןיא = |
 -ַאֹּב עקיזָאד יד ,ןפָאװ יד וצ ךיז טמענ קלָאפ עשילױּפ סָאד
 עשיטַארקָאמעד קידתמא עטשרע יד ןעוועג זיא עכלעוו ,גנוגעוו
 ךיוא טָאה ,םירעױּפ ןופ לייטנא ןטימ ןלױּפ ןיא גנוגעװַאּבסקלָאפ
 ײּברעד טָאה לָאר עניילק טשינ ַא .ןדיי עשילױּפ יד ןסירעגטימ
 ןַא .ָאקשויצשָאק רעריפנָא םנופ טייקכעלנעזרעּפ יד טליּפשעג
 עקירעמַא ןיא טפמעקעג טָאה רעכלעוו ,טַארקָאמעד רעטגייצרעּביא
 ףיז ןוא ןטַאטש עטקיניײרַאפ יד ןופ טײקיגנעהּפָאמוא רעד רַאפ
 .רַאפ יד ןּופ לרוג ןרעװש םעד טימ ןעמונעגרעּביא קרַאטש
 ןצרַאה ןצנַאג םנּופ ךיוא ָאקשויצשָאק טָאה ,רעגענ עטפַאלקש
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 עשיליוּפ יד ןופ גנוטכערַאּבכיײלג ןוא גנּואיײרפַאּב יד ןשטנואווענ

 .שָאק זַא .םירעוּפ יד יװ זָאלטכער ןעװעג ןענעז עכלעװ ,ןדיי
 רעייז טנעקעג ,ןדיי טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז טָאה ָאקשויצ
 שינעּביױלרעד רעד ןגעוו גנוכַאמטנַאקַאּב ןייז טזייװַאּב ,עטכישעג
 ןּופ גנוריפנָא רעד רעטנוא רענלעז קלוּפ ןשידיי ַא ןרימרָאפ ּוצ
 -עצ קלָאפ עשידיי סָאד, :רע טגָאז טרָאד ,שטיװָאלעסאי קערעּב
 ןזָאלרַאפ ןייז טניז טָאה ,טלעװ רערָאג רעד רעּביא טײרּפש
 עקיטולּב יד ןיא ןעמענלייטנא טלָאװעג טשינ דנַאלרעטָאפ סָאד
 ףיוא ןטָאּפסעד עקיטולּב טנדרָאעגנייא ןּבָאה סע עכלעװ ,סענעצס
 ןטלַאהעג ןּבָאה סָאװ ,יד יװ שרעדנַא קידנעקנעד .דרע רעד
 ץלָאטש ןשירַאנ ןרַאפ ןּבעל רעיײיז ןּבעגּוצקעװַא דובּכ ַא רַאנ
 טשרעּביל ןדיי ןּבָאה ,ןענַאריט יד ןופ טײקנסַאלעגסיױוא רעדִו
 .רַאפ טשינ ןוא רַאפרעד טעטכַארַאפ ;טייקיאּור ענעגייא טכּוזצי
 .מוא סלַא ןרָאװעג טכַארטַאּב יז ןענעז ,ןשטנעמ רַאפ טנכער
 .עג יז טָאה'מ ןוא םּוטנגייא ןוא טכער ןקידייטרַאפ ּוצ עקיאעפ
 סע רעװ .רעשרעהטסּבלעז יד ןופ ןצונ יד ּבילוצ זיולּב ןטלַאה
 -ַאּב סָאװ ,קלָאפ ַא ןענעז ןדיי זַא ,טכַא ןיא ןעמענ רעּבָא טעװ
 שרעדנַא קפס-ילּב טעװ רעד ,רימ יװ ןשטנעמ עכלעזַא ןופ טייטש
 ןופ ןטַאט עשירעפמעק יד ןוא םעד ןגעװ ןטכַארט ןּבױהנָא
 .--",חבש רעייז ּוצ ןעגנּונּפָאה עטוג ןּבעג זנוא ןלעװ תובא ערעײיז

 רעשידיי רעד ןּופ ןטַאטנדלעה עלַא רעטייוו טנָאמרעד ָאקשויצשָאק
 יב ןטכַאלש יד ּוצ זיּב .ַא .א םיאנומשח יד יװ ,עטכישעג
 ּוצ ןפרָאװעג ךיז ןּבָאה ןדייא ןעוו ,1794 לירּפַא ןיא עשרַאװ
 רעד ןזיװַאּב ןוא םיאנוש יד טימ טפמעקעג שידלעה ,ןפָאװ יד
 ןעניוש ,ןעניוװעג סעּפע ןעק טייהשטנעמ יד ּוװ טרָאד זַא ,טלעוו
 ."ןּבעל רעייז טשינ יז

 .רעװעקָארק ןפיוא קלָאפ ןופ רעריפ סלַא העובש ןייז ךָאנ
 לוש עטלַא עשיריי יד טכּוזַאּב ךיוא ָאקשויצשָאק טָאה ,קרַאמ

 ןיא םולח ןייז זַא ,םיללּפתמ יד טרעכיזרַאפ ןוא .רימזוק ןפיוא

 ןדיי יד-רעניוװנייא עשיליוּפ עלַא ןופ קילג סָאד ןעז וצ זיױלּב
 ,םכותּב
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 עשידיי:שילױּפ עטשרע יד רָאפ עקַאט סלָאמַאד טמוק

 5 יע *



 יט

 0 4 יי

 ןעמַאזּוצ ןדיי ןּבָאה עשרַאװ ןרעגַאלַאּב םייּב .גנּורעדירּברַאּפ

 ןעגנולײטּפָא עטנּפָאװַאּב טעדליּבעג ,ןצנַאש טישעג ןקַאילָאּפ טימ

 ןדיי ךיז ןּבָאה ,ןלייצרעד ןטכירַאּב עקידסלָאמַאד יד יװ ,ןוא

 1794 .י םנּופ גנוטייצ ַא ."טנכייצעגסיוא לּופטכַארּפ םוטעמוא

 יעגוצ קרַאטש ױזַא זיא סָאװ קלָאפ סָאד ,ןדיי, זַא ,טנָאמרעד

 ערעייז תעּב וליפַא ןּבָאה ,םיגהנמ עזעיגילער יד וצ ןדנוּב

 ייּב ןפלָאהעג רעדָא ,רעװעג טימ טפמעקעג רעדָא םםיבוט:םימי

 טריפעגסיוא ,ןתוחילש טימ עטקישעגסױרַא ,רעדָא ןטַאמּרַאה יד

 גָאט וצ טנייה ךיוא ןוא ןסייהעג טָאה'מ סָאװ ץלַא תומלשּב

 רעד ."ןלורטַאּפ ןוא ןכַאװ תּבש םוא וליפַא סיוא ייז ןריפ ךָאּנ

 ןייז טעטכירַאּב ןלױּפ ןיא עשַאטַא רעשיכיירטסע רעקידסלָאמַאד

 יד טָאה דנַאטשפיוא םנּופ העּפשה רעד רעטנוא זַא ,גנוריגער

 ּוליִּפַה ןּוא תובהלתה עשיטָאירטַאּפ ַא טּפַאכעגמורַא ןדיי עשיליוּפ

 .רעסיוא ייז ןזייװַאּב ,טעדנּוװרַאפ ןּוא ןטַאנַארג ןּופ ןטָארּבעג

 .טומ ןסיורג ןוא טייקטצעזעג עכעלנייוועג

 רכז ַא רימ ןּבָאה רּוטַארעטיל רענייש רעשילוּפ רעד ןיא

 רערעלּוּפָאּפ קרַאטש רעקיטסלָאמַאד רעד ןיא טייצ רענעי טָא ןופ

 סעּפָאקָא יד; יקסװעשּוּמד .א .ל ןּופ ערעּפָא רעשימָאק

 דלעה רעשידיי רעד .('עזדַארּפ ַאנ יּפָאקָא) "עגַארּפ ףיוא

 רימ סָאװ טשינ ןסייוו ןדיי רימ זַא ,טניימ ריא, :טגָאז השמ

 ןענעז רימ רעכלעװ ףיוא ,דרע רעשילוּפ רעד קידלּוש ןענעז

 םּוג זיא זנוא ..ןּבעל רימ רעכלעװ ןּופ ןוא ןרָאװעג ןריוּבעג

 ןּופ ןטסנײממַא ןדייל רימ ןוא ןטייצ עשילוּפ יד ןיא ןעוועג

 ,עקַאט תמא ..ןעמּונעגּוצ סטּוג-ןוא-ּבָאה רעייא ןּבָאה סָאװ ,ענעי

 רעזנוא ייס רָאנ ,.ןפוא ןרעדנַא ןַא ףיוא טָאג ןּביל רימ זַא

 .ירעטָאפ רעמַאזנימעג סעדייּב רעזנוא זיא ,טָאג רעייא ייס

 רימָאל ,טיונ רעקיטכיוו ַאזַא ןיא ּוצרעד ,קילגמוא ןַא תעּב ןוא

 ."רעדירּב יװ ,םיבורק יװ עלַא ןּבָאה ּביל ןּוא ןציטשרעטנוא ךיז

 ַא טימ ,ןַאמירָא ןַא טימ) :השמ טגניז טעּוד ןייז ןיא

 -ערג ַא טימ ;ןשָארג ןדעי ןלייט ךיא לעװ דיי ױעדָא רעױּפ

 ַא סעּכע טימ ;רעלָאט ןדעי ךיא לייט רַאזּוה רעדָא רעידַאנ

 !טַאקּוד ַא טימ ןלייט ךיו ךיא לצװ קינשטּורָאּפ ןטפַאהנדלעה
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 ןצנַאג ַא ,קַאז ןצנַאג ַא טימ ּוליִפַא לַארענעג ןבושח ַא טימ ןּוא

 ןיא ןָא טציא ןופ, :רע טגניז ןילעזרג טימ ןעמַאזּוצ ןוא ."קַאז

 רעסָאװ ןופ ,קלָאפ ןייא ןיא ןּבעל רימ ןעװ ,ןדירפ ןקילײה

 סָאד ןעװעטַאר ךעלרע רימָאל ,ןייז טשינ ןלָאז רימ ןּבױלג

 סע, :טעלּפוק סהשמ ןעװעג זיא רעליּפָאּפ רעייז ,"דנַאלרעטָאפ

 ןעמ טָאה דיי ןופ זַא ,טלעװ עטצעהעגפיוא ערָאג יד טגָאלק

 רעּבָא רע טעװ גנּוקידיײיטרַאפ רענײמעגלַא רעד ייּב ,ןצּונ קיניײװ

 ןּבָאה תובוט עסיורג ךָאד ןלעװ רימ .ןעמּוק ץּונּוצ טוג ךיוא

 ןּביױהנָא ןלעװ ןדיי ןעװ ןּוא ,דנַאטשפיױא ןשיליוּפ םעד ןופ

 ?ןעײטשטנַא ןעגנוטסעפ ןעצ ןלעװ ,ןּבָארג

 ןעגנוטערטסורַא עלַא ללכּב ןענעז ,סיקסוועשומד יװ טקנופ

 טייז ,עגַארפןדיי רעד ןגעװ רּוטַארעטיל רעשיליוּפ רעד ןיא

 ןקילָאמַא ןטימ רעמ ןעגנורדעגכרּודַא טשינ ,םייס ןקירעיריפ םעד

 ,יז ףיוא סעיצַאוניסניא עקיניזמוא טימ ןוא ןדיי וצ סַאה

 .סױרַא עשיטימעסיטנַא רעטעּפש ךיוא טשינ ןלעפ סע שטָאכ

 ןּופ טמעטָא ,רענעמ.הכולמ עקיטכיװ ןופ סָאד ןוא ןעגנּוטערט

 .םזיטַאנַאפ רעקילָאמַא רעד טשינ ךָאד יז

 ןלױֿפ ןיא עגַארפױדי רעד ןגעוו עיסוקסיד-טּפיוה יד

 ,םיא ךָאנ ןוא םייס ןקירעיריפ ןופ ןרָאי יד ןיא רָאפ טמוק

 ןקידנעטשלּופ ןזיּב ,ךיירגינעק-סערגנָאק ןּופ ץנעטסיזקע רעד תעּב

 .טייקידנעטשטסּבלעז סנלױּפ ןופ גנַאגרעטנוא

 לייטנא ןבושח ַא טָאה'ס רעכלעוװו ןיא - ,עיסּוקסיד יד

 -,טכיש רעטסטערליּבעג סלַא ,רעלק רעשילױטַאק רעד ןעמּונעג

 רע .יקסװַאינַאש חלג רעד 1815 .י ןיא טנפעעג סָאה

 ךעלשטנעמ לָאז ןעמ ,טפַאשלעזעג רעכעלטסירק רעד ןּופ טרעדָאפ

 ערעדנַא ןוא ןרעייטש עגונּב ייז ןכיילגסיוא ,ןדיי ןעלדנַאהַאּב

 .רעד .דנַאל ןּופ רעגריּב עקירּביא יד טימ ןטסַאל ןוא ןלָאצּפָא

 יד ּוצ ןסַאּפוצ ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןדיי דצמ רע טגנַאלרַאפ רַאפ

 ,ןלוּפ ןופ םיגהנמ

 קינטנעימַאּפ, ןיא טעּברַא סיקסװַאינַאש חלג םעד ןגעקַא

 ,ןַאמ-הכולמ רעטנַאקַאּב רעד ןטערטעגסױרַא זיא "יקסוַאשרַאװ

 רערעסערג ַא טימ ץישַאטס װַאלסינַאט ס החלג רעד

16 



 שײקנעלדעש סנדײ ןופ תוּביס יד ןגצװװ טעּברַא
 ןלַאו ײז וַא ,ןַײז וצ עיֿפשמ ײז ןעלטימ יד ןוא
 זיא ץישַאטס ."טפַאשלעזעג רעד רַאפ ךעלצונ ןרעװ
 .ןיימעגלַא ףיוא קילּב ןטייװ ןקידסלָאמַאד ןייז טימ טנַאקַאּב
 .רעד ךיז רע טנכייצ ןדיי עגונּב ;םינינע עשהכולמ ןוא עשיליוּפ
 ,קירעשײיה ַא ּוצ ןדיי טכיײלגרַאפ רע .סױא טשינ טימ
 תואיבּת יד ףױא טסע קירעשייה ַא סָאװ ,דיישרעטנוא ןטימ
 .רָאי ץנַאג ַא ןליוּפ ףױא ןסע ןדיי תעּב ,רעמוז ןיא זיוּב

 ןצישַאטס ןוא ןיקסװַאינַאש ןשיוצ גנולעטש:סימָארּפמָאק ַא
 ןיא ןדיי, ץענייז ןיא יקסװָאטנעל חלג רעד :ןעמענרַאפ
 קילּברעּביא, ןייז ןיא יקסווָאקשטַאק .טס ןוא (1816 ןסיו-
 יע יי ףיוא

 .סיד יד טרעװ רָאי עכעלטע ןופ ןגייווש ןצרוק ַא ךָאנ
 .ךיירגינעק ןטשרע ןּופ ןעגנוציז יד תעּב טיינַאּב רעדיװ עיסוק
 סנלױוּפ ןופ גנוקידייטרַאפ רעד ןיא ןדיי ןּופ לײטנָא רעד .םייס
 .ןסַאג ןיא ןוא ײמרַא רעד ןיא וויטקַא ייס ,טײקיגנעהּפָאמוא
 ,גנוציטשרעטנוא עשילַארָאמ ןוא עלעירעטַאמ ךרּוד ייס ,ןפמַאק
 .רעד סע .עגַארפןדיי רעד ףיױא קילּב םעד לסיּב ַא טרעדנצ
 עמינָאנא ןוא עטנַאקַאּב ןּופ קרעװ ץעייר עצנַאג ַא ןענייש
 .גיוװ לַארענעג רעד ,קלשמל ,תעּב .ןדיי ןגעק ןוא רַאפ םירּבחמ
 ףרַאש ןטערט ןרָאטױא ערעדנַא ןוא יקסנישַאוק יטנעצ
 ןפַאש רעדָא ןליוּפ ןופ ןּבײרטסױרַא ייז ןסייה ,ןדיי ןגעק סױרַא
 .ַאֹּב וליפַא רָאנ ,טעטש יד ןיא סָאטעג זיולּב טשינ ייז רַאפ
 .יװ ףעזוי יװ ,ערעדנַא רעדיװ ןזיײװַאּב - ,טעטש ערעדנוז
 .-רעטעּפש רעד ,יקסנישַאקול ןַאירעלַאװ ןוא יקסניש
 ןּביױה זומ'מ זַא ,1831 .יןּופ דנַאטשּפיױא םניא ױעריפנָא רעקיד
 ןענעק ןדיי זַא ,עסַאמ רעשידיי ועד ןופ בצמ ןלערוטלוק םעד
 .רַאפ רָאנ ייז לָאזמ ּביוא ,ןלױּפ רַאפ ןייז ךעלצונ טגנידַאּבמוא
 ,דנַאל ןטימ ןדניּב

 ףעלופטנעמַארעּפמעט רעד ,יקסנישַאקול ןַאירעלאװ
 רעכעלקערש רעד ןגעו סלָאמַאד ןיוש טסייו ,רענָאיצולָאװער
 ןעק רע ןוא עסַאמ רעשידיי רעד ןשיװצ טשרעה סָאװ ,סיונ
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 טימ ,םיפיקּת ןוא םיריבג עשידיי לפייה עניילק סָאד ךיוא
 ּבױא .קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד טריציפיטנעדיא ןעמ עכלעוו

 יַאֹּב עקיטליגכײלג עסיװעג ַא ןדיי ?ייט ַא ייּב ןַארַאפ זיא'ס
 טימ יקסנישאקול סע טרצלקרעד ,ןגַארּפ עשיליוּפ ּוצ גנּואיצ

 -לעזעג עשיליוּפ יד סָאװ ,טייקידרשוימוא ןוא גנוטכַארַאפ רעד
 ?ןדיי יד רע טכַארטַאּב ללכּב ,ןדיי עגונּב סױרַא טזייוו טפַאש

 רעלַאיצָאס רענײמעגלַא רעד ןופ לייט ןלַארגעטניא סלַא עגַארפ

 ירַארגַא רעד טיפ ךיילגוצ ,ןרעװ ןזעלעג טעװ עכלעוו ,עגַארפ

 עכעלטפַאשלעזעג עטיײוּב ךרוד ןעמַעלּבָארּפ ערעדנַא ןוא עגַארּפ

 | .ןעמרָאפער
 ,ןדיי ןגעק ןוא רַאפ ףמַאק-רעטרע? ןקיזָאד םעד תעּב

 ,עטכישעג רעשילױּפ רעד ןופ ןטנעמָאמ עטסשיטירק יד ןיא
 -עגרעטנוא ןצנַאגניא ליוװרעד טייקידנעטשטסּבלעז סנליוּפ זיא

 יכדוד רעד ןוא ןרָאװעג טלייטעצ קיטליגדנע זיא ןליױּפ .ןעגנַאג
 רעמ-,עגַארפ-ןדיי רעד חּכמ שיוטסיוא-סגנוניימ רעּכעלצונ סיוא

 יניא זיא - ,קיגנעהּפָא טשינ ןלױּפ ןופ ןוא לעוטקַא טשינ ןיוש

 .ןרָאװעג טמוטשרַאפ ןצנַאג
 גנואיושנָא רעװיטיזָאּפ ַא ןופ ןיגַאּב רעד זיא םורַא ױזַא

 ןוא ןטנצכַא ףוס ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ ,עגַארפ-ןדיי רעד ףיוא

 ,ןרָאװעג ןסירעגרעּביא גנַאל ףיוא ,טרעדנּוחרָאי ןטנצניינ ּביױהנָא
 ףןעמרָאפ עטערקנָאק ,עקידתושממ ןייק ןעמעננָא קידנענעק טשינ

 טנעקעג טשינ טָאה עגַארפףדיי רעד ןופ גנוזעּק עקיטסניג יד

 הלשממ סרעּכלעװ רעטנוא ,טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ ןעמוק

 ןדיי עשילױּפ בור רעסיורג רָאג רעד ןלַאפעגרעטנּורַא זיא'ס

 ןֹּבָאה ,ןליוּפ ּוצ ייז ןדניּבוצ ,ןקיטכערַאּבוצכיײֿפג ןדיי טָאטשנָא

 גנורעקלעפַאּב יד ןלייטעצ וצ טּבערטשעג ןטנַאּפוקָא עיינ יד

 יד ןגעק ענייא ייז ןצעה ,ןרעגַאק עכעלטנייפ ףיוא דנַאל ןופ

 יד ןשיװצ ןעמזינָאגַאטנַא ערעסערג סָאװ ןפַאש ךרוד ערעדנַא
 ,"ןשרעה ןוא ןליײט, ןּופ ףליה רעד טימ  ,רעניואוונייא-דנַאל

 .רַאפ ,ןלױּפ רעּביא ןקיטלעװעג טלָאװעג םזירַאצ רעד טָאה

 .רעדנּוזַאּב עיצַאנ עדעי קידנגלָאפ
 טימ יװ סעכעלנע סלָאמַאד טעשעג עגַארפ.ןריי רעד טימ
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 סָאד :ןגַארפ עלערוטלּוק-לַאנָאיצַאנ ןוא עשיטילָאּפ עשיליוּפ עלַא

 רעד ןופ רעּביא ךיז טגָארט ןּבעל עּכעלטּפַאשלעזעג עצנַאג

 טלעװ רעד ןיא ןּבעל ןקידלּפַאצ ,ןקידתושממ ןּופ ,טייקכעלקריוו

 ;ןעגנוּבערטשַאּב ןוא תונויזח עשירעלטסניק ןּופ ,סעיזַאטנַאפ ןופ

 .עיזעָאּפ ,רּוטַארעטיל רַאפ ,טסנוק רַאפ עמעט ַא טרעװ סע

 ןשירַאטנעמַאלרַאּפ-ךעלטנפע ןופ ,רעּבירַא ךיוא ךיז טגָארט ןיהַא טרָאד

 .עגַארפ-ןדיי יד ,ןּבעל ןשיטסיצילּבוּפ ןוא

 ןַאמָאר סעשטיװעצ מעינ טניישרעד 1820 .י ןיא ןיוש

 "עטּבילעג ײװצ ןופ װירּב רעדָא הרש ןוא ּבײל; :

 .נעטשטסּבלעז סלַא ןדיי ןופ טירטנײרַא רעטשרע רעד זיא סָאד 7

 וצרעד ,רוטַארעטיל רעשיליוּפ רעד ןיא ,טקעיּבָאעמעט רעקיד

 עשירַארעטיל סלַא ןַאמָאר ןשילױּפ ןופ ןעײטשטנַא עמַאס םייּב

 ןּוא ןטסנרע ,םענעעזעגנָא ַאזַא ךרוד סע זיא ןעשעג ןּוא .םרָאפ

 .טייצ ןייז ןיא ןעװעג זיא שטיוװועצמצינ יװ ,רּבחֹמ ןטּבילַאּב

 ,טסּוגױא ַאלסינַאטס גינעק ןופ ןטייצ יד ןיא ןריוּבעג ׂ

 ןיא ,עטכַאװשעגּפָא קרַאטש ַא שטָאכ ,ץנעטסיזקע סנלױוּפ ןעוו 4
 טָאה ,עקידנעטשטסּבלעז ַא םינּפ יּפלכו ץוח יּפלּכ ןעװעג ךָאנ |

 .עצ סנליוּפ טּבעלרעד שטיװצעצמעינ ןיסרּוא ןַאילּוי

 עכעלטפַאשלצזעג יד .גנוקירדרעטנוא עקידנעטשלופ ןּוא גנּולײט

 ןעמונעגּפָא טשינ םיא ייּב רעּבָא ןּבָאה ּפעלק עשיטילָאּפ ןּוא

 ןעװעג זיא'ס ןמז-לּכ .טסולפמַאק זייז ןכָארּבעצ טשינ ,טומ ןייז

 :.עג רע טָאה ,דלעפ:-טכַאלש ןפיוא ןפמעק וצ טייקכעלגעמ .ַא

 *עג טשינ ןיוש רעּבָא ןּבָאה ןעלטימ עקיזָאד יד ןעװו .ןטירטש

 .רַאפ דרעװש יד רע טָאה ,דנַאל סָאד ןייזםיתמ היחמ טנעק
 ,ןעגנַאזעג עשירָאטסיה, ענייז טימ ןוא ןעּפ ַא ףיױא טשיוט
 .ַא .א ?ןסיורג םעד רימיזאק, ,"טַאטוּפעד ןופ רעקקירוצ רעד,

 / .ףַאפ וצ טשינ ,ןפַאש ןלַאנָאיצַאנ וצ םלוע םעד טקצװעג קרעװ

 .טומ םעד ןריל

 .נּבעל ,גנוקירדרעטנוא ןוא עגַאל סנליוּפ ןגעו קידנטכַארט

 טנעקעג טשינ ךעלדנעטשרַאפטסּבלעז רע טָאה ,דנַאל ןרַאפ קיד

 .מעינ .ןליױּפ ןיא עגַארפןדיי יד ןיײגייּברַאפ קיטליגכיילג ךיוא

 רַאפ ןכַאמ ייז ,ןלױּפ וצ ןדיי ןדניּבוצ טלָאװעג טָאה שטיוועצ

 גע
 ליל ,5 6 7, עי יי דיאז "טא יט אבי

 א 1

 יי =
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 ,ןעצלטימ עלַא טשינ שטָאכ ןוא .רעגריּב" עטקיטכערַאּבכיײלג
 ןעגעז ,עגַארפדיי יד ןועל וצ ידּכ ןָא טזייו רע עכלעוו
 ,טומ ןכעלרעגריּב ןייז ןרעדנּוװַאּב רעּבָא ןעמ ןומ ,עקיטכיר
 ןשידיי ןטימ ךיז ןענעקַאּב וצ ןעגנּואימַאּב ענייז ,עּביל:ןשטנעמ
 ַא ןופ ןרעװ טצַאשעגּפָא ךעלריטַאנ זּומ גנופַאש ןייז .,ןּבעל
 רעּביא ןופ ,טייצ ןופ ךלהמ ַא ףיוא ,ויטקעּפסרעּפ רעסיוועג

 רעקימּורַא רעקידסלָאמַאד רעד טיול ןוא קירּוצ רָאי טרעדנוה
 .רעפסָאמטַא רעכעלטפַאשלעזעג

 רעּביא קילּברעּביא ןצרוק ַא המדקה רעד ןיא קידנּבעג
 :רע טגָאז ,ןלױּפ ןיא עגַארפןדיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד
 -ַאֹּב יד ןופ ןטפירש יד הדמתה ןוא קַאמשעג טימ קידנענייל,
 ּבָאה ,עגַארפןדיי רעד ןגעו רענעמ-הכולמ עשילוּפ עטסנטייד
 רעּביא גנַאגןעקנַאדעג רעייז ךייש סָאװ זַא ,טנעקרענא ךיא
 ידּכ רָאפ ןגָאלש ייז סָאװ ןעלטימ יד ןוא ןינע ןקיטכיוו ַאזַא
 טשינרָאג דצ ןיימ ןופ ךיא ּבָאה ,עטכעלש סָאד ןטכיררַאפ וצ
 ןפלעהוצטימ טייז ןיימ ןופ ךיוא רעּבָא קשח רעד .ןּבעגוצוצ
 ,קנַאדעג םעד טגָאזעגרעטנוא רימ טָאה ,ךַאז רעקיטכיוו ַאזַא ייּב
 .עשידיי יד ןלעטשוצרָאפ ןַאלּפ ןייק ןייז טשינ טלָאװ סע יצ
 שדוק-ילּכ ערעייז ןופ םיגהנמ עכעלשטנעממוא יד ,סנּבױלגרעּבא
 ןוא רעטלוּב ךָאנ ןכַאמ וצ ייז ידּכ ,םרָאפ רעשיטַאמַארד ַא ןיא

 םעד תמהמ ,םרָאפ רעזיולּב רעד ךרּוד ןיוש ןוא רעשיטסארד
 .ָאֹּבַאז ליפ יד ןכַאמ רערעלוּפָאּפ ,"ןַאמָאר, ַא ןופ לוטיט עמַאס
 .רַאפ יװ אפוג ןדיי יד ןגייצרעּביא רקיעּב טימרעד ןוא סענָאּב
 יד סָאװ ,סנּבױלגרעּבא יד ןענעז סע ךעלדעש ןּוא טלּפירק
 עמַאס ןּופ ןקידערּפ סעשטּפארטס סטָאג ןוא םיפוקּת עשידיי
 ןשיטסיאָאגע םענעגייא ּבילוצ סָאד ןוא ןומה ןשיװצ ןָא טייהדניק
 ּבָאה'כ סָאװּרַאפ ,הּבס עקיצנייא יד ןעװעג זיא סָאד רָאנ .ןצונ
 ,ןינע ןקיטכיו ַאזַא ןיא טרָאװ ַא ןעמענ וצ הזעה יד טַאהעג
 עטּמירַאּב עּכלעזַא ןּבירשעג ןיוש ןּבָאה סע ןכלעװ רעּביא
 ."רעּביירש

 ןבילקעגסיוא שטיוװעצמעינ ךיז טָאה ךוּב ןופ ָאטָאמ סלַא
 ּוצ קנַאדעג םנּופ טיײװ ןיּב'כ, :המדקה ןייז ןּופ ץַאז ןקידנגלָאפ
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 .סױרַא רעדָא גנוגיליטרַאפ ףיוא קלָאפ עשידיי סָאד ןטּפשמּרַאפ
 .ײא יד ןענעקרעד וצ ןענרעל ,גנוניזַאּב וצ ןעגנערּב , ...ןגָאױצ
 ׂ .רע ליוװ -- "הבוט ענעג

 יז ןלייהסיוא ,גנורעלקפיוא רעתמא וצ ןדיי ןרעקמוא
 םיגהנמ יד ןָא ךיז קידנטלַאה זַא ,ייז ןזײװַאּב ,ןלייטרּוארָאפ ןופ
 אפוג ךיז ייז ןּביירט שדוק-ילּכ ןּוא םיפיקּת עדליװ ערעייז ןופ
 טסּבלעז ךיז ייז ןעװעמַאט ,טיונ ןיא ןוא תופידר ןיא ןיײרַא
 -טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעד ןּופ רעטיג עלַא וצ געװ םעד
 ךעלקילג לעוװ'כ .קרעװ םעד טָא ןופ קעװצ רעד זיא סָאד
 .ןכיירגרעד ליצ ןיימ זיײװלײט שטָאכ לעװ'כ ּביױא ,ןייז

 ןפיא טלעטשעג הליחּתכל אזלַא ךיז טָאה שטיוװעצמעינ
 ןייז טימ ןוא ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעד-װיסערגָארּפ יד ןּופ דצ
 עשילוּפ יד ןיא ייס ןעגנירדּוצנײרַא טּבערטשעג ןַאמָאר ןשידיי
 'ּוצ ןױק ךָאנ טָאה קרעװ שיטסיצילּבוּפ-ןייר ַא ןיהואוו ,ןרעפס
 רעד ןיא עדנַאגַאּפָארּפ-סגנורעלקפיוא יד ןעק'מ ןוא טשינ טירט
 .עלטסניק רעד ךרּוד ןכיירגרעד רעכיג ןוא רעסעּב עגַארפ-ןדיי
 ,טלעװ רעשידיי רעד וצ ןעמוקוצ טלָאװעג ייס ,םרָאפ רעשיר
 עלַאמרָאנמוא סָאד ריא קידנזייװ ,ןקריװ ןעק'מ רעכלעו ףיוא
 רענעגייא ריא ןּופ לגיּפש ןעמורק ןיא ןּבעל ןשידיי ןופ ףוצרּפ
 .ַא .א קיד .מ .א ןַא ןוטעג רעטעּפש ןּבָאה סָאד יװ ,ץנעטסיזקע
 .רעּביירש עשידיי

 ַא טימ ןלייט ייװצ ןיא ןַאמָאר ַא זיא "הרש ןוא ּבייל,
 .רָאפ זיא גָאליּפע ןַא טימ ווירּב קיסיירדנואריפ ןיא .המדקה
 ּבײל ליּכשמ ןטעדליּבעג ,ןגניי םעד ןשיװצ עּביִל ַא טלעטשעג
 יפיוא טָאה רע עכלעװ ,הרש רענייש רעד ,ןירעליש ןייז ןוא
 יד ןיא עטּפַאכעג ,ענעזעלַאּב ,עטעדליּבעג עדייּב .טרעלקעג
 ,רעקימורַא רעד טימ ףיונוצ ךיז ייז ןסיוטש ,ךעלּכיּב ענהפירט
 טכיל ןשיװצ ףמַאק ַא ןָא טייג סע .הביבס רערעטסניפ-שיטַאנַאפ
 יד טימ טײלגַאּב ,םזיטַאנַאפ ןוא גנורעלקפיוא ,שינרעטסניפ ןוא
 .לג .ד .א ןלַאפנָא ,סמרח ןּופ ןעגנּוגלָאפרַאפ עטנַאקַאּפ

 רעד רעטנּוא ךיז טניפעג הרש רעטכָאט ןייז זַא ,קידנעעז
 ןכלעוו ,רערעל ןקילָאמַא ריא ,ּבייל ?יּכשמ ןּופ העּפשה רעקרַאטש
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 ןַאלּפ ןשינָאלװײט ַא סיוא השמ רעטָאפ רעד טרעלק ,טּביל יז
 עסואימ ַא ,לקנַאי ,ןוז ספּתוש ןייז רַאפ ןכַאמ ּוצ הנותח יז

 .פניק ַא רעּבָא רַאפרעד ,רעקיטַאנַאפ ןרעסערג ךָאנ ןוא עקילַאק

 .יװ ןסיורג ַא ףיוא ןָא רעּבָא טפערט רע .לארשיּב ?ודג ןקיט

 ,רעטכָאט רעטרעלקעגפיוא ,רעטעדליּבעג רעד דצמ דנַאטשרעד
 .טסבלעז רַאפ ףמַאק ריא ןיא טציטשעגרעטנּוא טרעװ עכלעוו
 ךרּוד ךָאנ - םעד ץּוח ַא ןּוא ,ּביײל ןתח ריא ךרוד גנּומיטשַאּב
 ןייז טימ םהרבא יװ ,ןדיי .עשיליּכשמ ןוא ןטסירק ערַאטינאמוה
 ,טניזעגזיוה

 ןּבייל טימ הרש :לייט רעויסערגָארּפ רעד ףוסל טגיז סע
 ,רעקיטַאנַאפ יד רעּביא ןריפמוירט םיליּכשמ יד ןוא הנותח ןּבָאה
 .רעד םישעמ עכעלנע ןוא סמרח יד טימ םיכרד עדליוו סלקנַאי
 .ביר יד ןענעקרענא ןשרעה טימ השמ וליּפַא זַא ,ּוצרעד ןריפ
 ןּוא ןעגנּואיושנָא עשיליּכשמ סּביֵל ןוא סמהרבא ןופ טייקיט
 ןופ טייקצענערנַאּב רעקיטייזנייא רעד רעּביא טייקרעכעה רעייז
 ,םיברוקמ ענייז ןוא לקנַאי םענעגושמ-ּבלַאה

 ןעגנורעטש עריא ,עּביל רעד טָא ןופ טנורגרעטניה ןפיוא
 טמוקַאּב ,ףוס ןקיטסניג ַא ּוצ טריפרעד ןרעװ עכלעוו ,ןפמַאק ןוא
 ןשידיי ןקידסלָאמַאד םעד רעּביא ןעגנולעטשרָאפ עטלֹוּב ןעמ
 ,רעגייטש-סנּבעל

 זיא רעכלעוו -- ,יילָאטסדָאּפ ןַאּפ, סיקצישַארק ןופ ּביוא
 ַא רעכיג רָאנ ,קרעװ שירעלטסניק-ייר ַא ןעניז ןלופ ןיא טשינ
 ןגעוו טרעװ -- ,גאלשרעטנוא ןשיטקאדיד-קרַאטש ַא טימ קינָארּכ
 .ַאֹּב טשינ טרָאד ןּופ ןעק'מ ןוא בגא-ךרד זיולּב טנָאמרעד ןדיי

 רעּבָא ןעמ ןעק-.,רעגייטש-סנּבעל ןשידיי ןגעוו דליּב ןייק ןעמוק

 יד טימ ןענעקַאּב ךיז "הרש ןוא ביל, סעשטיוועצמעינ ןופ
 *עגרָאפ ןענעז סָאװ ןטיירטש ןוא ןפמַאק ,ןפירגַאּב ,ןעגנּוּבערטש
 ,הביבס רעקידסלָאמַאד רעשידיי רעד ןיא ןעמּוק

 ::לטעטש ןשידיי ןופ לדליפ ַא זיא טָא
 טיוּברַאפ ןטייז עלַא ןּופ ,קע-ריפ רעסיורג ַא קרַאמ רעד,

 ןיא םישדח סקעז ךשמ .ךעלזייה ענרעצליה ענעלַאפעגנייא טימ
 .עטָאלֿפ רעפיט ,רעקיצומש טימ לּופ קרַאמ רעד טָא זיא רָאי
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 יד ןיא ןעור סע ךיש ןוא לּפָאטנַאּפ לפיו ןלייצנָא ןעק רעװ
 ץַאלּפ ןטימ ןיא !טנורגּפָא ןצרַאװש םעד טָא ןופ ןשינעפיט
 עכעלטע טימ ,זױהטָאר רעקידנרָאגנייא ,רענרעצליה ַא טייטש
 ןעמָארק יד ןיא .ןּבױא שינגנעפעג ַא ןוא ןטנוא רעּבלעװעג
 ,סעסָאק עכעלטע ,ךיש ,ךצלדנעּב ,סעקליּפש ,םעדָאפ ןעמ טניפעג-
 ןעיצ קרַאמ ןופ ךעלזייה יד םּורַא .קירטש ךעלטניּב ןוא קצה
 זיּב גנַאגפיוא-ןוז ןּופ ןציז ייז רעטנוא .ןדיוּב ענעגיוּבעגנייא ךיז
 ןטלעז .ץלַאז ןוא סקעּבעג טימ סענעדיי עמערָא גנַאגרעטנוא
 --עכנַאמ ,גָאט ַא ןדליג ַא טנידרַאפ סעקרעלדנעה יד ןּופ רעװ
 רעדנואװ ןייק רעּבירעד זיא'ס .סנשָארג ענרעּפוק סקעז םיוק
 ..יעשינצּבק ,עמערָא ,סעטַאמש ןיא םורַא ןעייג ייז ּביוא ,טשינ
 ןצנַאג ַא ןסעּומש ןוא קרַאמ ןיא ןציז רעּבײװ יד תעשּב ןוא
 יד רעּביא ןכירק רעדָא יירעקנעש רענעמ ערצייז ןריפ ,גָאט
 ,האובּת ,ייה טָאה רעױּפ רעדעי לפיוו סיוא ןקוק ןוא רעפרעד
 ."תופוע ןּוא תומהּב

 ?ןַאמָאר ןופ ןדלעה יד ךיז ןקיטפעשַאּב סָאװ טימ
 סָאװ ץלַא טימ ךיז טקיטפעשַאּב ,השמ ,רעטָאפ סהרש

 ךרעפ ןוא הרוחס ןצרַאװש טימ רעּבָא רקיצ רעד ,ךיז טזָאל
 ןּוא רע טצרַאװש ,ןשרעה טימ ןעמַאזּוצ .ץענערג רעד רעּביא
 טרעפיל-דרעפ עטנוזעג טָאטשנָא .טלעװו עצנַאג ַא ּפָא טרַאנעג

 קידנלײּפכרודַא ,עטלַא רע טיג - עגנוי טָאטשנָא ,עקנַארק רע
 .עשיצעק ףיא רע טשיױטרַאפ ךעלכעלעפ-ןזָאה .ןייצ יד ייז
 ןופ ,עטונ ןּביױא ןּופ ,ייט רע טצרַאװש ךעלכעלעפ יד ןשיװצ
 רָאג יט 1 טשיוטרַאפ רע רעדָא ,עקיליּב ,עטכעלש קינעװניא
 =מיצ ,ךעלעגענ ,ןצריוװעג עטוג .רעצכעטיירק ןוא רעטעלּב ףיוא
 סױרַא ןעיצ ,טריפס ןיא סיוא רעירפ ייז ןקייװ .ַא ,א גניר
 קינָאה טימ ןשלעפרַאפ ,רעקיל ןופרעד ןכַאמ וצ ידּכ ,טפַאז םעד

 יז ןפיוקרַאפ ןצריװעג עטשקייװעגסיוא יד ןוא רעֶקּוצ טָאטשנָא
 .םירחוס עװיאַאנ וצ עטוג סלַא

 סּופ ריפ ,סואימ ךעלקערש זיא לקנַאי רוחּבןתח רעד
 עגנַאל ,עניד ;טנרָאפ ןּופ ןוא ןטנוה ןופ רעקיוה ַא טימ ,ךיוה
 ,סעציײלּפ יד ןשיװצ ןסקאוועגנייא ּפָאק רעקיציּפש ַא ,ךעלסיפ
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 ןפרַאװ ,עטעװעמַאילעגמורַא טיור ,ןגוא יד ;םינּפ סַאלּב ַא

 טָאה רעּבָא רַאפרעד .סױרַא םירבק ןופ יװ ןקילּב ערעטסניפ-
 ךיוא רָאנ ,שמוח זיולּב טשינ טנעקעג רָאי ןטפלע ןיא ןיוש רע

 טנעקעג ןיוש רע טָאה רָאי ןציירד וצ ; םישוריּפ טימ ארמג
 ןפָאלש ןוא ןסע ,ןדער טרעהעגפוא ןצריפ וצ ןוא הלּבק

 ,ךיז וצ טדערעג רע טָאה ,תולעּפתה רעשיטסימ ןיא טפיטרַאפ

 .עלרעּביא עשיטָארע ,עזרעװרעּפ טַאהעג ,ןגיוא יד טיירדרַאפ
 ןּבעל ןייז ןוטרַאפ טימרעד ןוא ןשינעּב

 -עג ַא לָאמַא ןעװעג זיא םהרבא ליעשמ רעטלַא רעד

 .סנסיוו ןוא טײקמַאזסטעּברַא ןייז קנַאדַא .רעּבעװ רעכעלנייוו
 ַא ןוא ןסיוו לטיּב שּפיה ַא ןּברָאװרעד ךיז רע טָאה טשרוד

 ענייז רַאפ .יירעּבעװ עסיורג ענעגייא ןַא ,ץנעטסיזקע ערעסעּב

 רעגייטש:סנּבעל םענרעדָאמ ןוא ןעגנּויושנָא .עשיליּכשמ

 ןופ ,סעקַאמורפ ןוא םידיסח יד דצמ טגלָאפרַאפ רע טרעװ

 ןייז ןיא .ןיילַא רָאטַאנרעּבװג רעד םיא טצישַאּב סע עכלעוו

 עכלעוו ,רעטעּברַא עשידיי זיולּב םהױבַא טקיטפעשַאּב ײרעּבעװ
 .ךעלרעטָאפ רעייז טלדנַאהַאּב ןוא טעדליּב רע

 ןטירשעגטרָאפ רָאג ןיוש זןיא ביל ליּכשמ רעגניי רעד

 רעטשרע רעד ןופ רעדנירג רעד טרעװו ןוא עימעכ טרידוטש רע

 עשידִיי זיולּב ךיוא קידנקיטפעשַאּב ,דנַאל ןיא קירּבַאפ:קימַארעצ

 .רעטעּברַא

 יד ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד ןופ ןעז וצ ןיא סע יװ

 ךעלנע .ץנעדנעט עטלוּב גונעג ַא ןַארַאפ ייּברעד זיא ,ןדלעה
 ,ןענַאמָאר-הלּכשה ןוא עכעלמיטסקלָאפ עשידיי עקידרעטעּפש יד וצ

 ,םיליּפשמ ףיוא :סעירָאגעטַאק ייווצ ףיוא ןדלעה יד ךיז ןלייט
 ןרַאפ עשיטַאּפמיס ,עטעדליּבעג ןוא עטרעלקעגפיוא ןשטנעמ

 ןוא ,תובוט תולעמ עלַא טימ עטריצעגסיוא רַאפרעד ןוא רּבחמ

 עשיטַאּפמיסמוא רּבחמ ןרַאפ ,עטקנערשַאּב קיטסייג ןשטנעמ ףיוא
 ןימ ןטשרע םעד וצ .זייּב סעדלַא ןוט וצ עטיירג רַאפרעד ןוא

 לחר רעטכָאט עטעדליּבעג ןייז ,םהרבַא רעטלַא רעד :ןרעהעג
 יייוצ רעד וצ ; הרש הלּכ ןייז טימ ּבייל ,לאומש ןתח ריא ןוא

 ףתוש ןייז ןוא השמ רעטָאפ סהרש :ןרעהעג עירָאגעטַאק רעט
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 טעקסא ןטריטלאזקע םעד ,לקנַאי ןוז ןשיטַאנַאפ ןטימ שרעה
 .םידיסח עטּפָאכ עצנַאג ַא ןוא

 ןעײטשטנַא סע ױזַא יװ ,טסּוװעג ךיוא טָאה שטיוועצמעינ
 ַאֹּב רע ןוא ,שיזיפ ןוא קיטסיײג עטלּפירקרַאפ ,סלקנַאי עכלעזַא
 .ןענרעל עשיגָאגַאדעּפ-טשינ עלענָאיצידַארט-שידיי סָאד טּביירש
 יד רעפלעּב רעד ןיוש טפעלש ,ןעניגַאּב םיוק טרעװ סע ןעוװ,
 ײַּב ,קנעּב עטרַאה יד ףיוא ייז טצעז ,רעגעלעג ןופ ךעלגניי
 דמלמ םעד טימ ןרעדנַא םעד רעּביאנגעק סנייא ,ןשיט עלָאמש
 .מוא ןוא ןעיירש ,ןעלקָאש ַא ןָא ךיז טּביױה סע ןוא ןָאנּבױא
 .ןרעיוא יד ייּב ןסייר קידתונמחר

 ןוא ןייג טנעקעג ןּבָאה ייז סָאװ םיוק ,רעדניק עכלעזַא
 הנוּתח עטנַאלּפעג יד זַא .טכַאמעג הנותח ןיוש ןעמ טָאה ,ןדער
 ןוא תונשקע ריא קנַאד ַא ןּבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה סהרש
 :הנותח יד סיוא שטָאכ םינתוחמ יד ןצונ ,טײקנטלַאהעגסױא
 ןדוד ,?רעדּורּב ןקירעיףלע סחרש הנותח ןכַאמ ןוא תואצוה
 .ןהאל ,לרעטסעװש קירעי-ןיינ סלקנַאי טימ

 עגונּב םיאטה ענלצנייא עקיצניװ ףיא טקּוקעג טשינ
 ןיא ןָא טפערט'מ עכלעװ ,עיפַארגאנטע ןוא םיגהנמ עשידיי
 טָאה שטיװעצמעינ זַא ,ןייז הדומ ןעמ זומ ,"הרש ןוא ּבייל ,
 וצ סע טימַאּב ךיז ןוא ןּבעל ןשידיי םוצ טקוקעגוצ יונעג ךיז
 .לעזַא רעקינייװ ףיוא ןֶא םיא ייּב ךיז טסיוטש ןעמ .ןייטשרַאפ
 עשיליּפ עקידרעטעּפש יד ייּב יװ ןסנַאנָאסיד-סגנּוּבײרשַאּב עכ
 -ַארק ,יקסווָאינעשזרָאק ,יקצַאװָאלס ,שטיוועיקצימ ,רעּביירש
 .ָאקשעשזרָא וליּפַא ןוא יקצולַאּב ,יקסוועש

 ךס ַא יװ - ,סלָאמַאד ןיש ןעמ טעז ןשטיוװעצמעינ ייּב
 ןופ ןעײטשטנַא ןטימ יו -- ,םירפס רכומ עלעדנעמ ייּב רעטעּפש
 עזעיגילער יד ךיז ןופ ןפרַאװּפָארַא ןכָאנ ןוא ,הלּכשה רעד
 .נערעפיד-ןסַאלק ַא ןּבעל ןשידיי ןיא ןָא ךיז טּבױה ,סעטנעּפ
 טמענ ,ןעװעטּנוּב ּוצ ןָא ךיז טּבױה עשטַאילק-ןומה רעד .גנּוריִצ
 רעד ןופ ןּוא םיסּפורטיּפַא ענעדישרַאּפ ענייז ןופ ןעיײרּפַאּב ךיז
 -סעטָארּפ ןלייטסיוא ןָא ךיז ןּבױה לארשי-תסנּכ רעכעלטייהנייא
 : .עקידנריט
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 4 אט
 10 יי = :

 :ַאפ :ןטסכעלרעפעגמַא ןענעז קנערק עקיטסייג עלא ןופ

 טסיוטש ןליײטרּורָאפ ןופ תונשקע סָאד .סענָאּבָאּבַאז ןוא םזיטַאנ
 יד ןגעק םיצוריּת טכוז ,שיגָאל טשינ זיא ,גנורעלקפיוא יד ּפָא

 רָאנ ,גנוגייצרעּביא סנצעמע טשינ טרירעלָאט ,ןתמא עטסטושּפ
 םזיטַאנַאפ רעקיזָאד רעד טָא .רענעּגייא ןייז ןיא ךיז טרעמַאלק

 זיא סָאװ ,הרוּת רעשיטסיניּבַאר רעד ןופ אצוי-לעוּפ ַא זיא

 יד ,ללּכ ןרַאפ רעּבָא ךעלדעש רעייז ,ינּפ יד רַאפ קיטסניג רעייז

 ,קלָאּפ ןופ ןגיוא יד רעּביא ץענ ַא ןפרָאװרַאפ ןּבָאה שדוק-ילּכ

 ,טצונעגסיוא ייז ךרוד טרעװ סע יװ ,ןעז טשינ לָאז סע ידּכ
 סמהרבא ס?יּכשמ םעד טּביירש ױזַא ,"טלזנַאּב ןוא טרַאנעגּפָא

 יד ןיש טָארד רעּבָא ּבײל .הרש ןידניירפ ריא וצ רעטכָאש
 .רעטנוא רערעסערג ַא ןיא קלָאפ סָאד טלַאה ריאפ :םיפיקת

 רעּבָא טָאה ריא .סהצרּפ יד יװ ךָאי ןרעכעלדעש ןּוא גנוקיר
 ,טעז ןוא טכַאװרעד קלָאפ סָאד .סָאמ יד טּפַאכעגרעּביא ןיוש

 יד טשינ ןענעז ןטַאט ערעייא עלַא ןופ ןרעדעּפּפיײרט יד זַא

 :עטניא:ענעשעק ענעגייא ערעייא רָאב ,ןּביולג ןופ ןסערעטניא

 עשלהק ענעדישרַאפ יד טנעה ערעייא ןיא קידנּפַאכרַאפ .ןסער

 .ענַאש .א .א טלעגןטורקער ,עקּבָארָאק יד יװ ,ןלַאװק-הסנכה

 ךיז רַאפ ףיוא טלעטש ,ךיז טרעכיירַאּב ,אּפוג ךייא ריא סע
 טשטעװקעצ קידתונמחרמוא ,קלָאפ סָאד תעּב ,רעזייה עסיורג

 .?רעגנוה ןופ טּברַאטש ,הלזג רעייא ךרּוד
 .טייצ רענעי רַאפ רעטרצוװו ערענָאיצולָאװער עתמא

 ,ןליפרעּביא ןּבױהעגנָא עקַאט ךיז טָאק סָאמ יד ןוא
 ,להק ןגעק עדנָארּפ ַא טכַאמ םייח הלגע-לעּב רעד ךיוא םורָאװ
 ןַא ןיּב כ, :גנולפײיװצרַאֿפ ןּופ טיירש ןוא ךיז טצעװעטנוּב

 ןיימ ךיא רענרעד סייוש טיּמ ,דיי רעטנרעלעג טשינ ,רעמערָא
 ,רעּבָא רימ טגָאז לכש רעטנוזעג ןיימ .רעדּניק ףניפ ןוא ּבייװ

 רַאפ ןיול ןטנידרַאפ קיטולּב ןיימ ןּופ לייט ַא ןלָאצּפָא ןכָאנ זַא
 .עניימ ןייז וצ טשער יד טכיורּב ,תסנּכה-תיּב ןוא הכּולמ רעד

 רעּבָא ;טלעװ רעזנוא ןופ שטנעמ רערעי טּביױלגעג טלָאװ ױזַא
 לעּפע ךרוד טקירדרעטנוא ןוא טהלּועַאּב טשינ ןרעוװ ןדיי רימ

 שדוקילּכ ערעזנוא ךרוד ,אפוג זנוא ךרוד רָאנ ,ךרַאנָאמ ַא
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 . ר יט ר עא

 {גנולפייווצרַאפ וצ ךימ ןריפרעד ןעיירעדניש עקידרדסּכ יד
 ןדיי עמירָא רימ זַא ,ןעקנַאדעג עקידניז ךימ ןלַאּפַאּב לָאמליײט
 ןּוא םיפיקּת יד ןּופ טנעה יד ןיא גײצליּפש ַא זיולּב ןענעז
 .ַאפ ןוא שינרעטסניפ ןיא ערטסקע זנוא ןטלַאה ייז זַא ,םיריבג
 -ילער ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא יז ןלָאז רימ ידּכ ,םזיטַאנ
 -רעד טשינ לָאמנײק ןוא ץלַא ןיא ןגלָאפ דנילּב םינינע עזעיג
 א זױלּב ינּפ ערעזנוא ייּב הנומא יד זיא ךעלטנגייא זַא ,ןעז
 ןרעכיײרַאּב-,ןליצ עתמא ערעייז ןכיירגרעד וצ לטימ ַא ,לטייה
 .עסַאמ רערעטסניפ רעד ןופ ןוּבשח ןפיוא ךיז

 . ןייא ןיא קר ןטלַאה תורבה ערעיײז ןוא ינּפ ערעזנוא
 רדסּכ טמענ'מ :זנוא ןופ טיוה יד ןדניש ּוצ םורַא יװ ןטכַארט
 ןפיוק ףיוא לָאמרעדנַא ןַא ,עקּבָארָאק ףיוא לָאמניײא ,ןלָאצּפָא
 זּומ םעלַא םעד ףיוא ןוא ,ןטּורקער רַאפ לָאמ טירד ַא ,םירפס
 ןתּוינערּפ עטסערג יד .ריבג רעדעי יװ ליפיוזַא ןלָאצ ןצּבק ךיא
 ןיא ןייא רָאנ טלַאפ סע ןעװ  .םיתינעּת ןופ תורזג יד ןענעז
 טסייה'מ ןוא תינעּת רזוג יז ןענעז ,שדוק-ילּכ ערעזנוא ּפָאק
 רעד ןופ ןטסָאק:הנויח יד עסַאק רעשלהק רעד ןיא ןלָאצניײא
 םיריבג יד יװ ,טשינ סייו'כ .געט יירד רַאפ עילימַאּפ רעצנַאג
 שטָאכ ,ןַאמירָא ךיא ;םיתינעּת עכלעזַא תעּב ףיוא ךיז ןריפ
 קידנּבעגקעװַא םירָאװ ,ןטסַאפ ךיא זּומ ָאט ,ןלעװ טשינ טלָאװ'כ
 ּבָאה ,גרַאװנסע געט יירד רַאפ טלעג סָאד שדוק-ילּכ יד רַאפ
 זַא ,טיורּב לקיטש ַא ןפיוק וצ סָאװרַאפ טשינ אליממ ךיא
 עקייה ,למייח ,עלבואר ,?דוד ןיימ ,הקבר ּבײװ ןיימ ,ךיא זַא
 יצ ?ןעמעװ רַאפ ןּוא .ןענעקירט ןוא ךיז ןרעטַאמ הרש ןוא
 סע טכַאמ'מ .ןייב ?וניּבר השמ רעדָא עיגילער יד סע טגנַאלרַאפ
 ןרימש ּוצ ןּבָאה ןלָאז המלש רעדָא השמ 'ר ידּכ ,רַאפרעד רָאנ
 ןעמענ ןענעק ּוצ ידּכ ,ןצעמע ןפיוקוצרעּביא טכיורּב'מ ּואו טרָאד
 ןקידניז טשינ לָאז'כ .ַא .א יירעיצטכיל ,עקּבָארָאק ןּופ סעדגערַא
 ןּופ ןּברק ןייק ןייז טשינ ךָאד רעּבָא ליו'כ רָאנ ,דייר יד טימ
 ערעזנוא ןוא ּבײװ ןיימ ,ךיא זַא ,טשינ ליו'כ ,תורבח ערעזנוא
 רעגנּוה ןּופ ןּברַאטש ןלָאז ,סעטַאמש ןיא ןײגמורַא ןלָאז רעדניק
 :לָאק ענריּביּב ןגָארט ןלָאז ינּפ ערעזנוא זַא ,רָאנ םעד ּבילוצ
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 ענרעצליה ךיז ןעיוּב ןוא ןייו ןרשּכ ןעקנירט ,סעקַאּפ

 ."רעזייה

 ןּוא ןשינטלעהרַאּפ עשידיי יד ןּופ שינטנעק ענעטלעז ַא

 .רעלעטשפירש ןכעלטסירק ַא ייּב רעטרעוװ ענעדלָאג
 ךיוא טרעװ ןַאמָארהלּכשה סלַא "הרש ןוא ּבײל, ןיא

 יַאֹּב יד ןוא ,שידיי חּכמ ענַארפ יד טרירַאּב לָאמ עכעלטע

 יענ קרַאטש ַצ ,ןייז ּוצ רעשמ טכייל ךיז זיא'ס יװ ,זיא גנּויִצ
 .עשיליּכשמ-ןייר ,עוויטַאג

 עמיטניא עריא ןגעװ ןּבייל ריא ּוצ קידנּבײירש ,הרש

 ,שיליױּפ ןופ ןשינטנעק עריא טימ לעּפתנ זיא ,ןעגנּוּבעלרעּביא

 םעד ןיא ןקירדסיוא טנעקעג ןעד ךיא טלָאװ סָאװ, םּורָאװ

 ןכלעוו ,תויתוא עשיערּבעה טימ ןּבירשעג ,שטייד ןטעשטעלַאקעצ

 ,בקעי ןּוא קחצי ,םהרבא טשינ .ךַארּפש עשידיי ןָא ןפור רימ

 טשינ ךַארּפש רעקיזָאדרעד רעד ףיוא ןּבָאה וניּבר השמ טשינ

 ךַארּפש יד זיא ןשטנעמ ןדעי ןופ ךַארּפש:רעטּומ יד .טדערעג

 ןריוּבעג ןענעז רימ :ןריוּבעג זיא רע ןכלעוו ןיא ,דנַאל םנּופ

 רעזנוא ךַארּפש עשיליוּפ יד זיא רעּבירעד ,ןליופ ןיא ןרָאװעג

 ףיוא ,ןּביירש ךַארּפש רעקיזָאד רעד ןיא רימָאל ; ךַארּפש:רעטּומ

 ."ןדער - ריא

 ןּבָאה ןדיי ּביוא; זַא ,טניימ םהרבא רעטלַא רעד ךיוא

 לָא'מ זַא ,עטסכעלריטַאנ סָאד ךָאד זיא ,שדוק ןושל ןסעגרַאפ

 ןריוּבעג זיא'מ ןכלעוו ןשיװצ ,קלָאפ ןּופ ךַארּפש יד ןצונַאּכ

 רָאי טרעדנוהסקעז טימ טעילּוטעגּוצ ייז טָאה סעכלעװ ןּוא

 יד ןכיורּבעג ּוצ טָאטשנָא ,תופידר ןופ ןטייצ יד ןיא קירּוצ

 ."ךַארּפש עדמערפ עטעשטעלַאקעצ ,עקידעלַאק

 יד ףרַאש וצ ןיוש ךיז טרעה ןצַאז עקיזָאד יד ןיא

 .רדח סנאסלדנעמ ןּופ הרוּת עשיליּכשמ

 רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד ןּופ העּפשה רעד רעטנוא

 טניפעג טכער-ןשטנעמ ןּופ עיצַארַאלקעד ריא ןּוא עיצולָאװעי

 חּכמ ןלעטש עטנַאסערעטניא "הרש ןּוא ּבײל ןיא ךיוא ןעמ

 .ָאמעד שילױּפ ןּופ םויטָאירטַאּפ ןוא גנּוטכערַאּבכיײלג רעשידי

 א .טקניּפדנַאטש ןשיטַארק
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 ןימאמ-ינא ןשידיי סלַא טָאה ןירדהנס רעשינָאעלָאּפַאנ רעד

 ןּכלעװ ןיא ,דנַאל סָאד ןטכַארטַאּב ןפרַאד רימ , :טרירַאלקער

 וצ סע בוח רעזנוא זיא'ס ,דנַאלרעטָאּפ רעזנוא יװ ,ןעניֹוװ רימ

 ןּופ ךיז ןטיה ,גנולקיװטנַא ןייז וצ ןקריװטימ ,ןקידיײטרַאפ

 טימ ךיז ןסייר ,טּפַאשטריװדנַאל טימ ןקיטפעשַאּב ךיז ,טייקליופ

 יד םּורָאװ ,תוכאלמ ןוא ןכַאפ עלַא ּוצ טייקטסנרע ןוא הדמתח

 .לעװ רעטנוא גנוריגעה רעד ןּופ טכער עשיטילָאּפ ןוא עליוויצ

 ףיוא ."דנטכילפרַאפ גנערטש ייז רַאפ ןענעז ,ןּבעל ןדיי רעכ

 ןוא ביל, ןיא םהרבא ליּכשמ רעד ןיוש טעז ךמס םעד טָא

 ,עסַאמ רערעטסניפ ,רעמירָא רעד טָאטשנָא ןעוו ,תונויזח ?הרש

 רע טעװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש ערעזנוא טרעטסניפרַאפ עכלעוו

 ךיז ןדיישרעטנוא עכלעוו ,עיירפ ,עמַאזסטעּברַא רעגריּב ןעז

 ,גנודילק רעד טימ טשינ רעניוװנייא:דנַאל ערעדנַא ןּופ טשינ

 ."םיגהנמ טימ טשינ ןוא ךַארּפש רעד טימ טשינ

 יז זַא ,רעכעלטייד ךָאנ סע טגָאז לחר רעטכָאט ןייז ןוא

 עכלעוו ,רעדורּב-סנּבױלג עריא ןופ גנוניימ רעד ןיא טשינ, זיא

 סָאװ ,דנאל ַא ןיא רערעדנַאװכרוד רַאפ זיולּב ךיז ןטכַארטַאּב

 ןוא טּפַאשטנײרּפטסַאג ןּבעגעג ןטרעדנּוהרָאי ליפיוזַא ייז טָאה

 ,דרע רעד ףיוא עדמערפ רַאפ ךיז ןטכַארטַאּב סָאװ ,םייה ַא

 ןּבָארגַאּב ןוא טּבעלעג ןּבָאה תורוד ליּפוזַא רעכלעוו ףיוא

 רעדניק ערעייז ןוא אפוג ייז רעכלעװ ףיוא ,רענייּב ערעייז

 ַא ןפורנָא טשינ ךיא ןעק דרע ַאזַא ןעװערָאּה ןוא ןּבעל ןלעװ

 ,לרוג ריא ןוא עניימ סלַא ןָא ייז ףור ךיא אּברדא ,עדמערפ

 עניימ יװ ןריסערעטניא ךימ ןלעװ ,תולּפמ ןוא ןגלָאפרעד עריא

 קידנגָאלקַאּב ,םיּכסמ טימרעד זיא הרש ןידניירפ ריא .?ענעגייא

 סָאװ ,ןּבעל ןשידיי ןיא תוּתּכ עצרַאװש יד ףיוא ךָאנ ךיז

 --,סרעדנוזַאּב ערעזנוא ןוא ןעגנוריגער עשיאעּפָאריײײא עלַא תצשּב ,

 -,סעמגָאד-סגּביולג עקידרקיע ערעזנוא ירמגל קידנכַאװשּפָא טשינ

 ,ןצעזעג-?יװיצ ךרוד ךיז וצ זנוא ןרעטנענרעד ּוצ ךיז ןעימַאּב

 .רַאפ וצ טשינ לָאמנייק ךָאנ יװ זנוא ייּב ךיז ןעמ טימַאּב ָאט

 ןֶא ןטלַאהטנַא סָאװ ,םירוּביח עשיטסיניּבר רעמ סָאװ ןטײרּפש

 ןנוא ייּב ןעמ טרעלקרעד ,סענָאּבָאּבַא עכעלדצש רועיש ַא
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 לטייה סָאד זנוא ןופ ןסײרּפָארַא ןליוו סָאװ ,עקינעי יד גירק
 ."געוו ןקיטכיר ןפיוא זנוא ןריפפיורַא ןוא טייקדנילּב ןופ

 -עּפש סלּב'יר םירוּביד עקיזָאד יד ןענאמרעד קרַאטש יװ

 .רַאצ ןשיסור ןופ חוּכ ןטימ גנּודליּב רַאפ ףמַאק ןקידרעט
 ,טניימעג שטיוװעצמצינ טָאה ,םיליּכשמ יד טיּמ םפסח ןיא

 רעשיטילָאּפ ייס ,גנוטכערַאּבכײלג רעשידיי ןּופ עגַארפ יד זַא
 ןּופ קיגנעהּפָא ,אפוג ןדיי ןּופ ןינע ןַא זיא ,רעשימָאנָאקע ייס

 םיגהנמ עכעלרעטלַאלטימ יד ךיז ןופ ןעלסײרטוצּפָא ,ןליוו רעייז
 יַאּב סָאװ ,ןעמרָאפ-סנּבעל ערענרעדָאמ יד ּוצ ךיז ןסַאּפוצ ןוא
 ןוא רעדיילק עשיעּפָאריא ןיא ךיז ןּוטנָא ןיא רקיעּב ןעייטש

 ןיא גנואיושנָא עקיזָאד יד זַא .ךַארּפש-דנַאל יד ךיז ןענרעל
 ּוצ ןיוש גָאט ןקיטנייה ייּב רימ ןסייו ,שלַאפיטנורג ןעװעג
 ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,רעטעּפש רָאי טרעדנּוה יװ רעמ ;סוג
 .יילק עשיעּפָארײא ןיוש טגָארט ןלױּפ ןיא ןדיי בור רעד סָאװ
 -רָאפ טייוו ַא ייּב ןליפַא ,ךַארּפש עשילוּפ יד טציזַצּב ןוא גנוד

 קינײװ עגַארפ-דיי יד ךיז טָאה ,יירעקנעדיירפ רענעטירשעג
 ,טקנוּפ ןטיוט ןופ טרירעג

 ןוא ּבײל, סשטיוװעצמעינ רַאפ עשיטסירעטקַארַאכ סָאד
 רעשידיי רעד ןיא ןעו טייצ ַא ןיא סָאװ ,סָאד זיא "הרש
 רעד ןופ רוּפש ןייק ןעװעג טשינ ךָאנ זיא רוטַארעטיל רענייש

 עקיטסייג עקיזָאד יד טָאה ,ןטיירטש עריא ןוא גנּוגעװַאּב-הלּכשה
 רעשילױּפ רעד ןיא גנולגיּפשּפָא ריא ןעניפעג ןיוש גנּוּבעלּפיױא
 רעבושח עמַאס רעד ןעװעג זיא רערעדליש ריא ןוא רוטַּפרעטיל
 טָאה רעטעּפש לסיּב שּפיה ַא עשרע .טייצ רענעי ןופ רעּביײרש
 רערעדליש עריא ןעניפעג עכָאּפע עטנַאסערעטניא עקיזָאד יד
 ,דלעפנסקַא ןופ קרעוװ יד ןיא ,רּוטַארעטיל רעשיריי רעד ןיא

 ,דנַא ,.א רעגניטע

 ןקילּב סשטיוװעצמעינ ליפ ,ליפ זַא ,ךיוא טנַאסערעטניא
 טּפערט ןלױּפ ןיא עגַארּפןדיי רעד ןיא ןטקנוּפ ענלצנייא ףיוא
 ןוא רעלעטשטפירש עשילױּפ עקידרעטעּפש ךס ַא ייּב ןָא ןעמ
 יװ ,סָאמ רעסיװעג ַא ןיא ןענעז ןדלעה סשטיוועצמעינ זַא
 ליפ רַאפ ןפיטָאטָארּפ ןרָאװעג ,ןעז רעטעפש סע ןלעװ רימ
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 .ָאטָארּפ רעד ּבײל זיא לשמל ױזַא .ןדיי ןגעוו קרצװ עשיליוּפ

 םּהרבא רעטלַא רעד ,שטיוואפעזוי ריאמ סאקשעשזרָא ןופ ּפיט
 ןַארַאפ .שטיװָאפעזּוי לאכימ רָאינעס ןופ רעטסומרוא רעד זיא

 .םיַארַאק רעמירָא ןַא "הרש ןוא ּבייל, ןיא וליפַא

 ךיוא טָאה ןדיי ןקידיײטרַאפ וצ ןפוא סעשטיוועצמעינ

 רעד ןוא ןדיי ןגעוו, טפירש ריא ןיא אקשעשזרא ןעמּונעגרעּביא

 סָאװ ,תונורסח יד ןופ זַא ,טזײװַאּב יז ןעװ ,"עגַארפ-ןדיי

 .יירפ טשינ ןטסירק ךיוא ןענעז ,ללּכ ןשידיי םעד רָאפ טפרַאוװ'מ

 יצ ,טשינ ןּומ'מ ּביױא ןטעּברַא טשינ ןעמ ליװ ץעגרע ןיא

 סָאװ ןּבעל רעדעי ליו םוטעמוא ;םערָא רעדָא ךייר זיא'מ

 עלַא ןופ ןליּפשייּב טגנערּב רע ןוא - ,רעמצװקַאּב סָאװ ,רעסעּב

 עיטַארקָאטסירַא יד צגּונ זיא סע זַא ,ןטכיש עכעלטפַאשלעזעג

 יעג יו תוכאלמ-לעּב ,עטמַאַאּב יװ םירציוּפ ,עטכַאילש יד יװ

 יניא עלַאנָאיצַאנ עגונּב וליפַא .סעקּבָארַאּפ יו רעטעּברַא ,ןלעז

 וליפא רָאנ ,ןדיי זיױלּב טשינ ןקידניז טײקשילױוּפ ןוא ןסערעט

 ןייז ,דנַאל ןּופ לרוג רעד סָאװ ,ןרעפס עשילױּפ עטסכעה יד

 יײז טריסערעסניא גנּולקיװטנַא עשימָאנָאקע ןּוא עלעוטקעלעטניא

 רימ יו - ,הרש עּקַאט טרעװו .ןדיי עכנַאמ יװ רעקינייװ ליפ

 יסיו ןופ סעקשידיי יד ייּב ןפערטנָא רעטייוו ךיוא סע ןלעו

 רעשילוּפ ןופ ןירעטײרּפשרַאפ יד -- ,יקסנישטימ ןוא יקסנַאיּפ

 ןּוא םהרבא ;עילַאמַא ןיפערג יד שיליוּפ טנרעל יז ,רוטלוק

 עלעירטסודניא עשילוּפ ןופ רעדנירג יד ןענעז רעדיװ ּבייל

 ' ,ןעגנומענרעטנוא
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 .םזיטנַאמָאר

 רעד 'ועּביא שרַאמ-ןוחצנ סעטרַאּפַאנָאּב-ָאעלָאּפַאנ טימ
 ףיוא גנונפָאה ַא טכַאװרעד ןליוּפ ןיא ךיוא טָאה טלעװ רעראג
 ךיז ןּבָאה ןטנעמעלע ערעכעלדניפמע יד .גנּויירפַאּב רעטנעָאנ ַא
 ןענעז ןענָאיגעל עשילױּפ יד ןוא ןענָאעלָאּפַאנ ןָא ןסָאלשעגנָא
 עקיזָאד יד .תוליח סנָאעלָאּפַאנ ןופ דרַאגנַאװַא רעד ןרָאװעג
 טימ ןעמַאזוצ .ןטלַאהעגנָא גנַאל טשינ רעּבָא ןּבָאה ןעגנונּפָאה
 ןליױּפ ךיוא קיטליגדנע לייוורעד טרילרַאפ תולּפמ סנָאעלָאּפַאנ
 יירד עריא ךרוד ןסירעצ טרעװ ןוא טייקידנעטשטסּבלעז ריא
 טּפַאכ גנולפייווצרַאפ ַא ,ךיירטסע ןוא ןסײרּפ ,דנַאלסור :םינכש
 יד ןגעק עיצקַאער סלַא ןוא ןּבעל עקימורַא עצנַאג סָאד םורַא
 טילּבעצ ,טײקיטנעהּפָא רעקיטציא ןוא תומולח עסיורג עקידרעירפ
 .םזיטנאמָאר רעד קרַאטש רָאג ןליוּפ ןיא ךיז

 -שיטנַאמָאר עקיזָאד יד טָאה עּפָארײא-ברעמ ןיא ּביוא
 -ץרַאװש סכינרעטעמ ןיא שרוש ריא טַאהעג גנוטכיר עשירַארעטיל
 יָארּפ ַא ןעװעג זיא ןוא קיטילָאּפ רערענָאיצקַאער רעשיטעניּבאק
 וצ תוּביס עטלּפָאט ןעװעג ןלױּפ ןיא ןענעז ,ריא ןגעק טסעט
 רעמ ךָאנ ןוא ,עשִיעּפָאריײא ןימעגלַא ייס :ןײטשטנַא ריא
 ןטערטעג זיא דנַאל סָאד תעּב ,עלַאנָאיצַאנ קרַאטש עשיפיצעּפס
 .ןטנַאּפֹקֶא עדמערפ ןופ לוויטש עקסטַאדלָאס יד טימ ןרָאװעג
 ןיא זיא טיײקכעלקריװ ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה סָאװ סָאד
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 ןרָאװעג ּואװשרעדנַא יװ סָאמ רערעקרַאטש ַא ןיא ,ןליוּפ
 .לירד סנלױּפ ןופ עיזַאטנַאפ יד טלנילפַאּב טָאה סָאװ ,עיידיא ןא
 .ןיקסנישַארק ןוא ןיקצַאװָאלס ,ןשטיװעיקצימ :רעטכיד עטסערג

 .נעש רעד ןיא ,דָאירעּפ םענעי ןופ קרעװ ןטסערג ןיא
 -צימ םַאדַא ןיא ,עיײּפָאּפע רעשיליוּפ גָאט ןקיטנייה ןזיּב רעטס
 יד טקירדעגסיױא ןענעז סע ואװ ,"שּועדַאט ןַאּפ סשטיוועק
 ןָאעלָאּפַאנ רעד ןיפ ןעגנונּפָאה ןוא תומולח עשיליוּפ עטסקרַאטש
 ,,ןליוּפ ןטקיטשרעד ןופ קינָארכ רעקצעכַאילש רענעי ןיא ,עכָאּפע
 םורַא טמענ טסּוװַאּב יװ .דיי רעשילױּפ רעד טשינ ךיוא טלעפ
 סָאד ,ללּכ םענעמונעגנָא ןײמעגלַא ןטיול ,"שּועדַאט ןַאּפ רעד
 ןוא טײצ-ןָאעלָאּפַאנ רעד ןופ ןּבעל עלַאנָאיצַאנ עשיליופ עצנַאג
 סָאװ עטסנעש סָאד םרָאפ רעטרירטנעצנָאק ַא ןיא טרעדליש
 -סטעּברַא רעד טרָאד טלעפ סע שטָאכ רָאנ .טגָאמרַאפ טָאה ןליױּפ
 ,רעטסופ רעד ןּבעגעגּפָא ץַאלּפ ליפױזַא טרעװ סע ןוא שטנעמ
 עינָאמעגעה יד טַאהעג טָאה עכלעװ ,עטכַאילש רעטעװעלַאּבעצ
 .ָאנטע רעכייר רעקיזָאד רעד ןיא טמענרַאפ - ,קלָאפ ןרעּביא
 ןבושח רָאג ַא לקנַאי רַאדנערַא רעד ײרעלַאג רעשיפַארג
 .ױּפ רעקימורַא רעד ןּופ ןטנעמָאמ עטסנּבױהרעד יד ןיא טרָא
 יסגנואײרפַאּב םעד ןיא לדער קיטכיוו ַא זיא ןוא הביבס רעשיל
 .סַארַאּפַא

 .ַארק ּוצ ךעלנע טשינ ירמגל זיא לקנאי ס'שטיוועיקצימ
 ןופ ןעמַאטש טשרמולּכמ ךָאד לָאז רעכלעו ,רעמשטערק סיקציש
 ןרַאדנערַא עקידרעטעּפש יד וצ רעדָא ,ךרע-יפל טייצ רעּבלעז רעד
 רעצונסיוא ןוא רענַאנּפָא ןענעז סָאװ ,ןטנָאמייר ןוא ןַאשָאנוי ןופ
 ,ךופיהל .טײקּפמעט רעשרעױּפ ןוא טייקיניזטכייל רעשיצירּפ ןופ
 טזייוו ןוא טייקנּבעגרעּביא ,טייקכעלרע ןופ רעטסומ ַא זיא לקנאי
 יד וצ ךעלדניפמע זיא סָאװ ,המשנ עשיטצָאּפ ףיט ַא סױרַא
 .טּבעל רע עכלעו ןשיװצ ,ןשטנעמ ןוא דנַאל ןוֿפ ןדייל

 ,עמשטערק ןייז ןיא ןטרעצנָאק-סקלָאפ ןייא טנדרָא רע
 ףעטשרע רעד זיא ,ןומה ןשיװצ רעדיל עשיטָאירטַאּפ טײרּפשרַאפ
 ,ןעגנונּפָאה עיינ ןופ ,ןטייצ עיינ ןופ רעגנערּב:הרושּב ,רעגָאזנָא
 רעטעּפש םעד רעטשרע רעד טגָארטעצ לקנאי ,ןטייהיירפ עגּניי



 עטלגָאװרַאפ יד ןופ ןמיה ןלַאנָאיצַאנ םענערָאװעג טמירַאּב יוזַא

 ."ןריולרַאפ טשינ ןליױּפ זיא ךָאננ :עקרוזַאמ יד ,ןענָאיגעל

 רעּביא ףיוא םיא ןּביױה ןעגנוּבעלרעּביא עקידהריתי-המשנ סלקנאי

 םיא סיוא ןכַאמ ןוא טייקכעלקריוו רעקידעגָאלק ,רעקידעכָאװ רעד

 ףיוא ןעגנאקק ןיא סיוא טליּפש סָאװ ,רעלטסניק-לַאּבמיצ םעד
 סנליופ ,דייל ןוא דיירפ סנליוּפ סענורטס-לַאּבמיצ עמערָא יד

 ךיז טגָאז רע .גנַאגּפָא ןוא טייקיטולּבלופ ,ןלַאפ ןוא גנוּביױהרעד

 ,םזימיטּפָא ןכעלשידיי-קיּבייא ןופ ,ןוחטּב ןופ ּפָא טשינ לָאמנייק

 ןוא ייּברַאפ זּומ סע זַא ,קיליײװטיײיצ זיולּב זיא עטכעלש סָאד זַא

 ןגיז טצוו עטוג סָאד ,עקידרשוי סָאד

 זיא טרעצנָאק סלקנאי ןופ גנורעדליש ס'שטיוועיקצימ

 ךרוד .עיזעָאּפ ןוא רוטַארעטיל רעשיליוּפ רעד ןיא רצוועדעש א
 רעגַארּפ יד ,םייס רעשיליוּפ רעד ייּברַאפ ןעמיווש רענעט ענייז

 ,עקידנדייל יד ןופ רענלעז ענעסירעגּפָא ,עקירעגנוה יד ,הטיחש

 ךעלדנע ןוא ןלַאפ דרעפ יד עכלעוו רעטנוא ,ןענָאיגעל עקידנפמעק

 ,רצטערטרַאפ ןייז ןוא ןָאעלָאּפַאנחישמ םעיינ ןפיוא גנונפָאה יד

 ,דיירפ ןופ שזַא ךיז טנייועצ לקנאי .יקסוװָארּבמָאד לַארענעג

 יקסווָארּבמָאד לַארענעג ןקידעּבעל םעד ךיז רַאפ טעזרעד רע ןצוו

 עטיל רעזנוא !לַארענעג ,... :קידהליפּת םיא ּוצ טעשטּפעש ןוא

 ּבעל .ןחישמ ףיוא ןדיי יװ יױזַא ,ריד ףיוא גנַאל ןיוש טרַאװ
 *.,!ףמעק ןוא

 עדעי יװ זיא רעכלעוו ,ןעלקנאי ףיוא טגָאז שטיוועיקצימ

 טכיש ַא ןופ טנַאטנעזערּפער ַא ,פיט ַא עייּפָאּפע ןייז ןיא רוגיפ

 ַא יװ טּבילעג דנַאלרעטָאפ ןייז טָאה רע זַא ,סַאלק רעדָא

 ןיק ןעװעג טשינ זיא םזיטָאירטַאּפ סלקנאי ןוא *!קַאילָאּפ

 ןעמַאוצ .ןליפעג ןיא זיולּב ךיז טקירדעגסיוא ,רעשינָאטַאלּפ

 ןליּפש ייז :עיסימ עקיטכיו ַא רע טליפרעד קַאּבָאר חלג טימ

 יז ,ןעיײמרַא יד ןופ עיגעטארטס רעד ןיא לָאר עבושח ַא

 רעד .גנוגעװַאּב-סקלָאפ רעד ןיא ךעלפיירש עקיטכיו ןענעז

 ,רעד רשּפא זיולּב זיא ןעלקנאי ןוא ןקַאּבָאר ןשיוװצ רייש רעטנוא

 הליחמ ַא טניפעג ,ימ ןייז רַאפ רכש טמוקַאּב קַאּבָאר סָאװי

 תעֹּב ,עיגעלןרע רעד ןופ ץיירק ַא ןוא םיאטח ענעגנַאגַאּב רַאפ
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 ידנַאלרעטָאפ ןוא ןסיװעג סָאד סָאװ ,סָאד ןדישַאּב טוט לקנאי

 םוש ןיק םענײק ןופ קידנטרַאװרעד טשינ ,םיא טסייה עּביל

 ןסּור יד ךצמ םיא טָארד סע סָאװ הנּכס רעד ץוחַא .גנונױלַאּב

 סע טוט רע זַא ,ןקַאילָאּפ יד דצמ דשח םנופ ךָאנ רע טדיײל

 רעדָא ,ןצונ ןלעירעטַאמ ןָא ,תובשחמ עקיטייז ןָא םּתסה ןמ טשינ

 .תובשחמ-טַאררַאפ טימ רָאג רשפא

 ,שטיוועיקצימ טָאה טייקשירעקנעדיירפ רעכעלטנגוי ןייז ןיא

 יַארַאּפ ַא וצ בר ַא ןכילגרַאפ ,רעלק םעד רעּביא קידנריזינָאריא

 זַא ,וליּפַא ךיז טלייצרעד ישּועדַאט ןַאּפ , ןיא .יולּכ רעשיטיז

 ןדי ךרוד טרעװ סָאװ דניק ַא יװ; ,טנײװעג סָאה עישָאז

 רצשיליופ ןופ ועכיּב; יד ןיא ןוא "ןעלדָאנ טימ ןכָאטשעג

 סלָאּפ ידָארַאנ ַאװטסמיזרגלעיּפ יגנעיסק/ "טפַאשלגר-הלוצ

 ןכיילגרַאפ ענעגנולעג טשינ רעייז שטיוועיקצימ טכַאמ ("ָאגעיקי

 ןופ רּבחמ רעד זַא ,ןּבױלג וצ רעװש רעּבָא זיא'ס .ןדיי עגונּב

 'הנומא סדלעה ןייז זַא ,גנוגייצרעּביא יד ןּבָאה לָאז ןעלקנאי

 ןעמ ןעק לעטש עקיזָאד יר--טולּב ךעלטסירק ןצונַאּב רעדירּב

 רעלופ סָאװ ַא ןּבעג וצ ןּבערטש סטעָאּפ ןטימ ןרעלקרעד רעכיג

 ןיא .גנעגױעקנַאדעג ןוא ןעגנואיושנָא עשיקעכַאילש ןופ דליּב

 סָאטַאּפ םעד ןעמ טניפעג ןטפירש ענייז ןופ לעטש ױערעדנַא ןַא

 ,טפַאשרעדורּב ,ערע ,רעדורּב ןרעטלע סלַא ,ןלארשי ,, : ףורסיוא

 ףױא םיא טײקכיילג ,סטוג ןקיּביײא ןייז וצ געװ ןפיוא ףליה

 *! ןטיּבעג צלַא

 רענײמעגלַא רעד קיטליג ןשטיוועיקצימ עגונּב זיא ללכ3

 טעָאּפ רעד ןעװ ,ןעגנופַאש עשירעלטסניק ענייז ןיא זַא ,ללּכ

 יטסניק ןוא ןעגנוּבעלרעּביא-סליפעג ןופ גנַארד ןרעטנוא טפַאש

 ןוא רעקידתמא ,רצכעלריטַאנ רע זיא עיציאוטניא רעשירעפ

 רעדָא לכש טימ טּפַאש רֵצ ןעװ סלָאמַאד יװ ,רעקיטכירפיוא

 ןעגנופַאש עטנאמרעד עטצעל יד .סולפנייא סנצעמע רעטנוא

 ןּופ העּפשה רעד רעטנּוא ןעמּוקעג ןשטיװעיקצימ ייּב ןענעז

 ,סנכייצ עשילָאּבמיס טימ תונויזח עשיטסימ ערַאּברילָארטנָאקמוא

 .םזינַאיװָאט ןופ סּולּפּנייא ןרעטנוא ןצנַאגניא ןצװעג זיא רע ןעוװ
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 ןשילױּפ ןטייװצ םייּב ךיוא ןעמ טניפעג ןּפיט עשידיי
 יקצַאװָאלס שּוילּוי ,רעקיטנַאמָאר

 ןייז סיוא יקצַאװָאלס טקירד רעטומ ןייז וצ ווירּב ַא ןיא
 שטָאכ ,"שּועדַאט ןַאּפ , ןופ לקנאי סשטיוועיקצימ טימ גנוקיצטנַא
 ,ךיוה ענעי טשינ טיײװ ןכיירגרעד ןעגנּופַאש ענייז ןיא ןדִיי יד
 רעשידיי רעד זיא ןיקצַאװָאלס ייּב .לקנאי סשטיוועיקצימ סָאװ
 -רַאפ השמ .רעקרַאטש גונעג ַא ,רעשילּביּב ךעלטנגייא ,טנעמצלע
 ןפַאש סיקצַאװָאלס ןיא טרָא סיורג ַא ,ןסוטסירק ןּבענ ,טמענ

 ךיז טָאה רעכלעװ ,רענָאיצולָאװער ןוא טַארקָאמעד סלַא
 ןגירקעצ טמעג ןעגנוגייצרעּביא עשיטסילַאעדיא ענייז ּבילוצ
 .יִליוּפ רעד ןיא ןרעטש ןטירד םעד ,רבח ןוא טניירפ ןייז טימ
 יקצַאװָאלס טָאה ,יקסנישַארק טנומגיז ,עיזעָאּפ רעשיטנַאמָאר רעש
 ,ןדיי ּוצ האנש ןייק ןגָארט טנעקעג טשינ ךעלדנעטשרַאפטסּבלעז
 -ַאֹּב ליװ סָאװ ,"ילל עה נא, סיקצַאװָאלס ןיא טַארקָאמעד רעד
 רעּבירעד ליו ,דרע יד ייז ןשיװצ ןלייטעצ ,םירעױוּפ יד ןעיירפ

 ,עטכַאילש רעד טימ ןדיי ןכיילגסיוא ךיוא
 ףיוא ןָא יקצַאװָאלס טזייװ קרעװ ענייז ןּופ עכנַאמ ןיא

 טשרעה סָאװ ,ריקליוו רעקידתוירזכא ןוא גנּויצַאּב רעקיניזמוא רעד
 לייט ןטייװצ ןיא .ןדיי עגונּב טפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד דצמ
 -עג עשירָאטסיה ןופ טנעמָאמ ןקיטכיװ ןיא ,"יקסװָאינע ב ,
 ןשידיי םעד ןעננעה ןגעװ עטכַאילש יד ךיז טארַאּב ,ןשינעעש
 סָאװ ,זיּפש לקיטש ַא טקרעמַאּב טשינ טָאה רע ןכּב ,רעשדלעפ
 ןיא ...טייז סרידנַאמָאק ןיא טכַאלש ןתעּב ןקעטש ןּבולּבעג זיא
 יד ןעָארד (יַאקשַאשט ַאטָאלג) "לדײש םענעדלָאג, םעד
 טימ לקנאי רעמשטערק םעד ןטנעדוטס עשיליוּפ עקידנ פולנּב
 טקיציירקעג טָאה עמשטערק יד ןכּב ,עמשטערק ןייז ןדנוצרעטנוא
 יד רָאנ ,רעװ-רעװ זַא ,ןהנעט טשרע זומ לקנַאי .ןסוטסירק
 חלג, ןיא ..ןוט טנעקעג טשינ טמיטשַאּב סע טָאה עמשטערק
 ץישטכַאילש רעד ךיז טמירַאּב ('קערַאמ זדנָאיסק,} "קערַאמ
 ,טכייל ױזַא זיא ןדיי ַא ןעגנעה םיא ייּב זַא ,יקסוװָאקַאסָאק
 | .האּפ ַא ייּב ןוט-יצ ַא יװ

 וצ גנֹויצַאּב עקידריװמוא ַאזַא ףיוא רעּבָא טקוקעג טשינ

38 



 רעד וצ ירטעג ןיקצַאװָאלס ייּב ןדיי יד ךָאד וצ ןעייטש ,יײז

 ןשילױּפ םוצ ליּפעגטימ ןוא ףליהטימ סױרַא ןזייוו ,ךַאז רעשיליוּפ

 ענָאנ רעד טימ ןסעומש; סיקצַאװָאלס ןיא .םוטרעריטרַאמ

 א ןדיי ןדייל ("ןַאניײקַאמ ןָאקטַאמ ז יװָאמזָאר) "ענירקַאמ

 עשיליוּפ יד ןופ ןייּפ ןוא םיינע יד וצ ךיז קידנקוקוצ ,סעקשידיי

 .ףליה יז ןּבעג ןוא ,רעריטרַאמ

 וצ העד ַא ךיז טּבױלרעד "לדייש םענעדלָאג , ןופ לקנַאי

 ירַאפ עלַא יד ןּבָאה םיא טול .ןגַארפ-הכולמ עשיליופ ןיא ןגָאז

 ןא ףסַאלק ןיולּב - ליצ ַא רַאפ סעיצַארעדעפנָאק ענעדיש

 טנַאװַא יד ןעװעג עקַאט בורל זיא'ס יװ ,ןסערעטניא-ןטסאק

 עדרָאמ ,ןכעטש ,ןעגנעה, :זיולּב ןליו ןטַארעדעּפנָאק עשיטסיר

 בוא ,גינעק ַא ףרַאד'מ סָאװ וצ, ,ןייא טשינ טעז לקנַאי *! ןעוו

 "..ןיגַאּב טנעקעג ךיוא םיא ןָא ךיז טָאה'מ-

 ןיא עקשידיי יד טמענרַאפ טרָא ןבושח רָאג ַא ןיוש ןוא

 ."קערַאמ חלג
 גינעק רעד .הסיסג-ברע זיא טייקידנעטשטסּבלעז סנלוּפ

 יטנַא עדנָארפ סלַא ןוא טנעה סַאנירעטַאקעי ןיא ?כליּפש ַא זיא

 טשרמולּכמ ליװ עכלעװ ,עיצַארעדעפנָאק רערַאּב יד טייטש

 הגומא ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ךָאנ ךיז טזָאל סע סָאװ ןעװעטַאר

 טסייר ךיג רָאג ,ןלױּפ טכערעג יינ ַא ןעיוּבפיוא דנַאלרעטָאפ ןוא

 ןטמסרַאפ ןופ טנעמרעפ רעד ןײַא טרָאד ךיוא רעּבָא ךיז

 .סייקיטנעהפא ןוא הלזג ,הבנג ,עיצּפוראק טײטשטנַא סע ;ּםורַא

 ןעק רעריפ סלַא זַא ,ןּברָאדרַאפ טייו ױזַא טרעװ הביבס יד

 ,רעקיטלַאװגרַאּפ ,רוּכיש רעד ,יקסוװָאקַאסָאק סנעמעלק ןרעוװ

 הפצוח ,טײקנקָארשרעדמוא :ןענעז תולעמ ענייז סָאװ ,רעּפױר

 | | .רעטציא ךיז טקיטיונ'מ עכלעװ ןיא ,הרובג ןּוא

 ,סעיצַארעדעּפנָאק עטסקיטכיװ יד ןופ ענייא טָא ןעװ ןוא

 עניילק ןשרעה םורַא ןע ,ןלַאפעצ םייּב טלַאה ,רערַאּב יד:

 *סיאָאגע עטַאװירּפ ןעו ,תוגשה ערענעלק ךָאנ טימ ךצלעשטנעמ

 טנאגיג ַא יװ טניישרעד ,הביבס יד ןשרצהַאּפ ןסערעטניא עשיט

 ןכעלרעטישרעדמּוא ןייז טימ ,קערַאמ חלג ,זיר רעקיטסייג רעד

 טײקיטכערעג ןוא תמא ןיא ,ךַאז רעקידרשוי רעד ןיא ןּביױלג:
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 טזײװַאּב ןוא ןוחטּב טקעװ עכלעװ ,רעּבָא ןירעפלעהטימ ןייז
 סבר םעד ןיא ,טּפַארק רעקיטסייג ןוא רעשיזיפ ןופ רעדנּוװ
 .תידוהי ,רעטכָאט

 .סגנואיירפַאּב רעשיליוּפ רעד ןּבעגעגרעּביא זיא ַאטידוי
 ןופ גנוריצ סָאד ךַאז רעד רַאפ קעװַא טקנעש יז .גנוגעװַאּב
 .טומ טקעװ ,ןּבױלג טקנעש ,טכַאלש ןיא ךיז טסייר יז ;ּבוטש
 -ַאּב ,רעריפ רעד ,רעּבָא ץישטכַאילש רעטרירענעגעד רעד ןעוו
 םיא טזָאל ,ןשָארג ַא זיּב ,בר םעד ,רעטָאפ ריא טעװעּבַאר
 ,ןַאטידוי טעדנעש ןוא טגָאלש ,טייקיניילק עדַאיל 8 רַאפ ןעגנעה
 -כַאװש ןופ טנעמָאמ ַא ריא טלַאּפַאּב סע ןעוו ,רעדנואוו ןייק זיא
 ןלַאעדיא-סגנואיירפַאּב יד ןיא ןּבױלג וצ ףיוא טרעה יז ,טייק
 .תמחמ ןוא ,רעריפנָא עריא ןיא ןוא עיצַארעדעפנָאק רעד ןופ
 ענעגנַאגַאּב טשינ רַאפ טדיײל יז סָאװ ,תולוע יד רַאפ המקנ
 טָאה סָאװ ,גינעק עמַאס ןופ רעסעּב טשינ יז זיא ,םיאטח
 :עטלקנוטרַאפ עריא ןוא ,דנַאל ןיא רעטילימ שיסור טריפעגניײרַא

 יד טימ ןעמַאװצ ,רעטילימ עדמערפ סָאד ןעגנערּב תוּבשתמ
 ןיא סָאד .ןײרַא טָאטש ןיא ,רענגעק-עיצַארעדעּפנָאק עשיליופ
 ,ךעלריטַאנ ןוא ךעלשטנעמ ױזַא ךָאד

 .הבושּת ןוא הטרח יד רעֹּבָא טמוק דלַאּב
 ךיא אנוש רעד זַא ,ןעשעג זיא'ס טָאװ יז טעזרעד םיוק

 .עדעפנָאק רעד ןופ ןשטנעמ ןקינייּפ ןָא טּביױה ןוא ּבוטש ןיא
 ,עקשידיי עשילױּפ יד ףּכיּת ריא ןיא טכַאװרעד--הביבס רעקצַאר
 ,דנַאל-סטרוּבעג ריא רַאפ ןייז וצ בירקמ ךיז טיירג זיא סָאװ
 'טנעמָאמ ןיא תועט רעכצלקילּבנגױא ריא ןּבעגרַאפ טרעוו ןתידוהי

 ,עמַארד רעד ןופ דלעה רעד .גנולקנוטרַאפ-ןעקנַאדעג ןוא ןייּפ ןופ

 ,יז טשטנעּב ןוא ןכערּברַאפ ריא לחומ ריא זיא ,קערַאמ חלג

 סָאװ יד ןופ ענייא ,קלָאפ ריא ייּב האיבנ ַא ןרעוו לָאז יז זַא

 'טימ ךיז ןלייט סָאװ יד ןופ ענייא ,לרוג סדנַאל ןרעּביא ןגָאלק
 -רעדורּב ןיא ןּביױלג ,טסירט ךיוא רעּבָא ןגָארט סָאװ ,ןדייל יד
 +=רַאפ דרע רעד ןופ טעװ זייּב:סעדלַא זיּב גנַאל ױזַא ,טפַאש

 .ןדנּווװש
 'רעשיאיבנ ןוא טפַארק רעשינָאמעד ריא טימ  ַאטידוי
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 =עג םעד רעּביא עירופ ַא יװ עקַאט ךיז טגָארט טייקשירעעזלעה
 ךופ רעגַאל ןיא תופגמ קידנעגנערּב ,וחּבו-והת ןכעלטּפַאשלעז
 .רעטילימ ןשיטנַאּפוקָא

 ןיא ןּבעל ןייז ןופ לייט ןטסערג םעד קידנעגנערּברַאפ
 יייה רעד ןופ ןסירעגּפָא ,טנַארגימע רעשיטילָאּפ סלַא דנַאלסיוא

 טצדליּבעג ןּבָאה ןדיי ּואו ,דנַאלרעטָאפ ןייז ןופ ,הביבס רעשימ
 ןקידעּבעל םעד ךעלטנגייא יקצַאװָאלס טָאה ,טועימ ןסיורג ַא
 ַא ןעװעג עקַאט זיא ןדיי ןעמענַאּב ןייז .טנעקעג קיניײװ ןדיי
 ײיזָאּפ ןייז ףיא טקוקעג טשינ ,ךיוא רעּבירעד .עשילציּב רֶעמ
 ךייז דשוח טשינ ןיקצַאװָאלס ןעמ ןעק ,ןדיי וצ גנויצַאּב רעוויט
 ,םיאיבנ ַאל ַא ,םיא ייּב ןגָארט :שינטנעק:ןדיי רעסיורג רָאג ןיא
 ןעיײג ןוא ּפעק יד ףיױא ׁשַא ,ךיז ףיא קעז-םילבא עשידיי
 ןּבָארגַאּב ןרעװ ןוא סרעטייל ףיוא ןגיל םיתמ עשידיי ; סיװרָאּב
 סרעמשטערק םעד ;םיוג :םיא ייּב טסייה טסירק ַא ;טכַאניײּב
 .לג .ד .א קעלעקנַאי :טסייה ןוז סלקנַאי

 ןעוועג רַאפרעד ןיוש זיא טמיטשעג שיטימעסיטנַא טלוּב
 ,גנוטכיר רעשיטנַאמָאר רעד ןּופ ןרעטש-רעטכיד רעטירד סנלױּפ
 .טע גמוא, ןייז ןיא רקיע רעד ,יקסנישַארק טנּומגיז
 ?ַאידעמָאק ַאקסָאּבעינ) *עידעמָאק ועכעל

 ,תוגשה עקילעדא טימ ןעגנורדעגכרוד ,ףַארג סלַא ןריוּבעג
 ,ןעגנואיושנָא עשיליוטַאק-לַאקירעלק ןוא ןליפעג-םוטנגייא-טצווירּפ
 עיצַאּפיסנאמע עשידיי יד ּוװ -- ,עּפָאריײא-ברעמ זיא קידנּבעל
 ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי ןוא ןטירשעגרָאפ טייוו ןעװעג ןיוש זיא
 -סלָאמַאד רעד ןיא ןלָאר עשירעריפנָא עקיטכיו ןעמונרַאפ ןּבָאה
 ןדיי ןיא יקסנישַארק טָאה - ,גנוגעװַאּב רעלַאקידַאר רעקיד

 עשירערעקרעּביא-רענָאיצולָאװער ןופ דרַאגנַאװַא םעד ןעזרעד
 רעלַאינעג ,רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ .ןטַאט ןוא ןעקנַאדעג
 -ָאס עקיטפנוקוצ טליפעגרָאפ יקסנישַארק טָאה עיציאוטּניא ,שממ
 ַצזַא טימ ּפָא ךיז ןליּפש סָאװ ,ןשינעלגנַאר ןוא ןפמַאק עלַאיצ
 -ַאֹּב ,רעמערטסקע סלַא ןּוא ,געט ערעזנוא ןיא ּפמעט ןקרַאטש
 .וצרעד טנעמרעפ םעד ןדיי ןיא ןעזעג קילָאטַאק רעטצענערג
 ,טקנוּפדנַאטש ןלַאנָאיצַאנ ןופ טשינ רע טכַארטַאּב םוטנדיי סָאד
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 .גוּבעגמוא ,ןלַאסרעװינוא ןשידיי ןופ גנולעטשנגעקטנַא סלַא רָאג
 .ןויטַאװרעסנָאק-ךעלטסירק םוצ טסייג םענעד

 רעּבָא יקסנישַארק טעז םוטנדיי ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד
 עכעלטסירק ענייז .םידמושמ ןיא ךיוא רָאנ ,ןדיי ןיא זיולּב טשינ
 ,טשינרָאג ןיא ,םידמושמ עלַא יװ עקַאט ,ךעלטנגייא ןּביױלג ןדיי
 ּוצ ּוצ ךיז ןסַאּפ ,ןזניל ּפָאט ַא רַאפ הרוכּב יד ןפױקרַאפ יז
 ןעגנוגייצרעּביא יד ןשיוט ,ןדנעטשמוא ןוא ןעגנּוגנידַאּב יד
 .ַאֹּב ,רּוטקּוינָאק עשימָאנָאקע יד ןצונוצסיוא ידֹּכ סעקשטנעה יוװ
 רענעגייא ןוא ללּכ ןופ יװ דיחי ןופ ןוּבשח ןפיוא ךיז ןרעכייר
 "עידעמָאק רעכעלטעגמוא, רעד ןיא .טייקנלַאפעג רעשילַארָאמ
 ,םידמושמ וצ ןחמוא רעד קורדסיוא םוצ לָאמ עטשרע סָאד טמוק
 ,רעּבײרש עשילױּפ ךס ַא ייּב ןָא רעטעּפש ןפערט רימ ןכלעוו
 .ןטיפָאעג ןוא ןרָאטַאלימיסַא ּוצ עיטַאּפיטנַא עקרַאטש סלַא
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 .דנַאטשפיוא ברע

 זיא "הרש ןוא ּבײל, ןַאמָאר ןשידיי סשטיוועצמעינ ךָאנ
 יעשזראק ףעזוי טשרע טצמדיװעג ןינע ןשידיי ַא ?עיצעּפס
 ."יזדישז, "ןדיי יד, ץידעמָאק סיקסװאינ

 קרעװ ןימ םענעי וצ טרעהעג גנוּפַאש סיקסוואינעשזראק
 ,רּבחמ רעד 'ואװ ,רּוטַארעטיל רעשיעּפָארײא-ברעמ רעד ןיא
 ,טפַאשלעזעג עכעלטסירק ענעגייא יד ןריקיטירק קידנלעוװ
 עקימורַא יד זַא ,טזײװַאּב ןוא עשידיי יד ןגעקטנַא ריא טלעטש
 ּוצרעּביא קרַאטש יױזַא טשינרָאג ךיז טָאה טלצװ עכעלטסירק
 ליּפשייּב ַא ןעמענ יז ףרַאד ךופיהל רָאנ ,סוחי ריא טימ ןעמענ
 ךעלטנגייא ןציזַאּב סָאװ ,ןדיי עטעטכַארַאפ ,עטכַאלעגסוא יד ןופ
 סָאװ ,ריא טימ ױזַא ןריצלָאטש סָאװ ,יד יװ עּביל-ןטסירק רעמ
 טשינרָאג רעּבָא טלַאפ סע עכלעװ ,ריא ןגעוו ליפיױזַא ןדער
 יערָאעט רעקיזָאד רעד וצ ןסַאּפוצוצ ןּבעל ןקידעכָאװ רעייז ןייא
 ,הנומא רעשיט-

 עטעװעלַאּבעצ יד טרעדלישעג טרעװ "ןדיי יד, ןיא
 ,טײקכַאװש ןוא טײקמערָא סנדעי סױא טצונ סָאװ ,עטכַאילש
 ןַא טכַאמ ןעמ .ןרעכיײרַאּב וצ ךיז ןוּבשח סמענעי ףיוא ידּכ
 ַא ןעמ זיא רעּבָא ןתמא ןיא ,ץירּפ ןסירג ַא ןופ לעטשנָא
 יוהרַאפ סָאד .טלעג דמערפ רַאפ טּבעל'מ ןוא ןצּבק רעסיורג
 .סטעּברַא ןריניאּור ךרוד ןעמוקַאּבקירוצ ןעמ ליװ ןגעמרַאפ עטעל
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 'בצ הנותח טיירג זיא'מ ןוא עכעלטסירק וליפַא ,סרעטכַאּפ עמַאז

 ןָארַאּב ןקיטכעדרַאפ ַא רַאפ עצינעמילּפ עכעלטשריפ יד ןכַאמ

 -ףיט שטָאכ ,טלעג ףס ַא טימ לדיי ןטדמשעג ַא ,שטיװעיַאזיא

 =יוּפ ענעמוקעגפיוא יד .ןדיי םעד ןעמ טעטכַארַאפ ךעלרעניא

 .קיטולּב ןצונ ,יקסװָאנריזדַאז סעזערּפ רעד יו ,םיריבג עשיל

 ןיײרַא ןלַאפ סָאװ ,ןטנעילק ענעלַאפעג ערעייז ןּופ טיונ יד סיוא

 =תונמחרמוא רעיז טימ עלַא ןריניאור ייז ;טנעה ערעייז ןיא

 .עווכיל רעקיד

 ןּופ רעטרעװ יד טימ לטלעװ עניימעג עקיזָאד סָאד טָא

 'םיוק - ,ןדיי ףיט טעטכַארַאפ סָאװ ,ןּפיל יד ףיוא עּביל-ןטסירק
 ףרוד ןענעק ייז זַא ,ןריּפש רעדָא הבוט סנדיי םעד ייז ןכיורּב

 ,עּבטמ עּבָארג ַא ןענידרַאפ ףליה ןּוא גנולטימרַאפ רעשידיי

 ןטישַאּב םיא ןוא דיי ןרַאפ טיערוּכ ןלַאפ וצ טיירג ייז ןענעז
 רעשידי רעד זיא סעקװַאיֿפ יד טָא ןגעק .ןטנעמילּפמָאק טימ
 ,רעטעטכַארַאפ רעד ,רע .ךאלמ ַא ןיוש ןרהא ריקנַאּב-לקניװ

 עמירָא ענעי טיונ רעד ןּופ סױרַא טפלעה ,רעטכַאלעגסיױא
 ּרעשיטַארקָאטסירַא ןופ ןּברק סלַא ןלַאפעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ
 ףענעז ייז ּביוא ,ױרטּוצ רָאנ ןענידרַאפ ייז ּביוא - ,טייקיריג

 ,םַאזסטעּברַא

 ײמָאק עקצעכַאילש יד ןופ ןריפרַאפ טשינ ךיז טזָאל ןרהא
 ןעמ טניימ םלועל זַא ,טסײװ ּפָאק רערעטכינ ןייז .ןטנעמילּפ
 ןיא ןעמ טקזוח רעּבָא םיא ןופ ;טלעג ןייז רָאנ ,םיא טשינרָאג
 .םיא טימ ךיז טמעש'מ ןוא םיא טעטכַארַאפ ןעמ ,ליטש רעד
 סָאװ ָאט ,ונ -- ?דישז ַא ןיּב ךיא, :ץלָאטש טימ טגָאז ןרהא
 ןרָאװעג ןריוּבעג ןיּב'כ זַא ,דיי ַא ןיּב'כ זַא ,טכעלש ָאד זיא
 רעמ ןּבעג טשינ ליו'כ לייו ,דישז ַא ןיּב ךיא ?דײ סלַא
 ליװ סָאװ ,רענעי טסייה רעּבָא יו ;טרעדנוה ןופ ףניפ יװ
 ביל טָאה רע זַא ,תמא .טלעג ּביל טָאה דיי א ?ןצפופ ןעמענ
 ּביוא .טשינ שטנעמ ןיק זיא טלעג ןָא דיי ַא םורָאװ ,טלעג
 -ַאֹּב םיא טעװ רעדעי ,רעדעי םיא ןעק - ןָאילימ ַא טָאה דיי ַא
 ַא ןוא ןּבײרש לװירּב ַא טשריפ ַא וליפַא טעװ םיא וצ ,ןסירג
 טעװ סעזערּפ רעה רעד וליפַא ןוא ןקירד טנַאה ןייז טעװ ףַארג
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 בו
 = ע"י 6

 ךיי ַא ּבױא !קרַאטש ךיד ץעש ךיא !ןרהא רעּביל :ןגָאז םיא
 זיפ ריט רעד רעטנוא רע טייטש ,טשינ טלעג ןייק רעּבָא טָאה
 גָאט ןצנַאג א םורַא טפול רע ;ןּפטשסױרַא טשינ םיא טצוו'מ
 טיירש ןעמ ,ןדליג ַא רַאפ עטָאלּב ןיא ינק רעד רעּביא זיּב
 .רעד ןוא .טנוה ַא ףיוא יװ םיא ףיוא טייּפש ןעמ ,םיא ףיוא
 ביל סע זומ רע ליײוװ ,טלעג ּביל טָאה רע סָאװ ,זיולּב רַאפ
 ןפורנָא ןעמ לָאז רעּבָא יװ ?"דישז, םיא ןעמ טפור ,ןּבָאה
 טָאה'מ ןכלעװ ,ןדָאּב טָאה סָאװ ,םידוּביכ עלַא טָאה סָאװ ,םענעי
 רענייק ןכלעוו ןגעק ןוא ,טרָאװ טכעלש ַא ןגָאז וצ הזעה יד טשינ
 רעּבָא טָאה סָאװ ,רעגניפ ַא ןגיוּברַאפ וצ ןייז טסיירד טשינ טעװ
 ּז רעטסעווש ןוא רעדורּב םענעגייא ןַא יו ןשָארג ַא רעּביל ייּברעד
 גָאז ,טלעג טעּב ןוא קינטָארקנַאּב ַא רימ וצ טמוק סע ּביוא
 -ןּבעג טשינ ליוו'ּכ זַא ,גָאז'כ רָאנ ,טשינ ּבָאה'כ זַא ,טשינ ךיא
 סָאװ רענעי ןסייה ףרַאד רעּבָא יװ ;דיי ַא ךיא ןיּב רַאפרעד
 קעװַא טיג רע תעשּב ,טשינ ּבָאה'כ ביל רימ זיא טָאג יװ :טגָאז
 ."טגעצָארּפ ןצפופ וצ טלעג סעגנעמ

 טסַארטנָאק םעד ןזיוװעג יקסווָאינעשזראק טָאה רעטלוּב ךָאנ
 זיא'ס םישעמ ַא רַאפ סָאװ ףיוא ןוא טסירק ןּוא דיי ןשיװצ
 ןייז ןיא - טקניטסניא.-רעכואוו ַא טימ ץירפ רעשיליוּפ ַא קִיעּפ
 יקסװָאטרַאגעז סעזערּפ רעד ."ַאיצַאק ָא לל ָא ק, ןַאמָאר
 רע עכלעװ ,ךעלמיצירּפ עניילק יד רַאפ ןיּפש עתמא ןַא ויא
 וצ קידנעטשלופ ייז ידּכ ,סּבעװניּפש ןייז ןיא טרעטנָאלּפ-ַאפ
 .ןעגנילשרַאפ רעטכייל ןוא ןריניאור

 ,ךעלדיי עשיטַאּפמיס רעייז טשינ יד ןענעז ןפליהעג ענייז
 .נעש רעד ןוא ,טנעגילעטניא-ּבלַאה רעד ,יקצעינעימעשזרק המלש
 גייצקרעו ןוא ןרוטַאערק זיולּב רעּבָא ןענעז סָאד .יכדרמ רעק
 טגנַאפ רע עכלעװ ךרוד ,סעזערּפ ןשיצירּפ ןופ טנעה יד ןיא
 ענייז ייז ךרוד ּפָא טוט ןוא ןײרַא ץענ ןיא תונּברק ענייז
 טשינ לָאמניײק ךיז ןטלַאהַאּב יז תעּב רעּבָא .םישעמ עסואימ
 ירטוצ ןייק ייז וצ טָאה'מ ןוא עקסַאמ רעדמערפ ןייק רעטנוא
 --,ייז רַאפ ךיז טיה'מ ,ןדיי ןענעז ייז לייוו רַאפרעד ןיוש ,טשינ
 ,למינּפ םימש-תארי ַא יקסװָאטרַאגעז רעשיפויטראט רעד טּכַאמ

43 



 סטָאג טימ ,וצ רדסּכ טמענ ןוא תואיּפ יד ייּב טָאג שממ םּפַאכ
 ,סנגעמרַאפ עדמערפ ,ןפיל יד ףיוא ןעמָאנ

 לָאז'מ ןעװ ,"טנ ַאלּוק עּפ ס,, סיקסווָאינעשזראק ןיא ךיוא
 רענלימ םעד ןוא יקצילאמ טסוגיוא ןשיצירּפ םעד ןלעטשנגעקטנַא
 .רעפעג ןוא רערעסואימ ליפ ַא רעטשרע רעד זיא ,ָאקמַארּבַא
 ָאקמַארּבַא ּבױא םורָאװ .רעטייוצ רעד יװ ןױשרַאּפ רערעכעל
 סיוא ,עגירטניא רעכעלרעמוא רעסיוועג ַא ףיוא ךיז טּביױלרעד
 רעטריניפַאר ץנַאג ַא יקצילאמ זיא ,הסנרּפ ןייז ןרילרַאפ וצ ארומ
 ןטנװַאהַאּב ַא ןופ עקסַאמ ַא טימ טנַאלוקעּפס ַא ,רעגירטַאּב
 -עגּפָא ןייז קנַאד ַא ליװ סָאװ ,שטנעמ-טלעוו ַא ,דלעה-ןָאלַאס
 ןּברק ןקידלושמוא ןַא ץענ ןיא ןעגנַאפ ץנַאגעלע ןוא טייקנפילש
 ,טלעג ךס ַא טימ

 ןרעטַאמ סָאװ ,עכעלרע ןשטנעמ ,סעקינשאּפָארָאה עשידיי
 קיװדול ןַאלמָאקָאריס ייּב ןעמ טפערט ,רעװש ךיז
 ,וָאסַארקעינ רעשילוּפ רעד ,ַאלמָאקָאריס .שטיװָאטַארדנָאק
 עטהלועַאּב ןוא עטקירדרעטנוא עלַא טקידיײטרַאפ טָאה סָאװ
 .טנַא ךיז טָאה עטכַאילש יד תעּב ,ןפורעגסיוא ןרָאצ טימ ןוא
 ַא רימ זיא'ס, זַא ,ענזישטשנַאּפ ןפַאשּפָא סָאד טלעטשעגנגעק
 ַא זיא'ס ןוא רעניװטיל ןייק ןייז טשינ ליווכ !ענליװ ,הּפרח
 .טימ קרַאטש ךיוא טָאה -- ,"סוחי ןקצעכַאילש ןיימ רַאפ הּפרח
 סלַא .שטנעמ-סטעּברַא ןשידיי םעד ןטכידעג ענייז ןיא טליפעג
 .("זראיצעדנַאט0 "רעלדנע ה,, ןייז שטָאכ ליּפשייּב

 ןשילױּפ םעד טימ ןדיי ןופ רעדיװ דנוּבנעמַאזוצ םעד
 - ןקַאילָאּפ יד טימ ןּבעלנעמַאזוצ רעייז ןוא ןּבעל ןלערוטלוק
 ןוא ("ענלָאקש יסַאשט,) "ןטייצ לוש, ענייז ןיא רע טרעדליש
 ,("ינשטילּוא שזַאגנעיסק) - "םירפס-רכומ, ןיא

 יוּפ רעד טימ ןעמַאװצ טדייל "ןרָאי-לוש, יד ןופ ןרהא
 דצמ גנוקירדרעטנוא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ טפַאשלעזעג רעשיל
 ןעו ,ןטייצ ענעי ךָאנ ,רבע םעד ךָאנ טקנעּב רע .םוירַאצ םעד
 רע ןוא ןעװעג ןפָא ךָאנ ןענעז ןלוש עשיליּפ עקילָאמַא יד
 עג ןוא עלַא טּבילעג ,תיּבןּב רעשימייה ַא ןעװעג טרָאד זיא
 ןייז טימ ןעלדנַאה ךיז טגעלפ רע .טּבילעג ןעמעלַא ןופ ןעװ
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 רַאפ טנגוילוש רעד טפיוקרַאפ ייז ,ךעלכיק ןוא טסּבױא לסיּב
 ןיא לקניװ סעדעי טנעקעג טָאה ןרהא .טידערק ףיוא ןוא ןמוזמ
 .רעליש ןוא רערעל טימ טליּפשעגטימ סעזיופ יד תעּב ןוא לוש
 טציא ןוא ,ןלוש עשיליופ יד טכַאמרַאפ רעּבָא טָאה 1 ײלָאקינ
 .עקלעפַאּב רעשיליוּפ רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזװצ ןרחא טדייל
 זיא רע .סעיסערּפער סװָאיװַארומ ןוא סװעצליסָאװָאנ ןופ גנור
 תבצק ןופ טּבעל ,סעטַאמש ןיא םורַא טַײג ,ןצּבק ַא ןרָאװעג
 ."רערָאנש ןופ רעדָא ,להק ןופ טמוקַאּב רע סָאװ

 יד רעמ טרעױדַאּב רע זַא עמ טצז דייר סנרהא ןופ
 ךיי יװ ןּבעל ךעלרעניא-םיטניא ריא ןוא לוש ענעגנַאגעגרעטנוא
 טגערפ ,רעליש עקילָאמַא יד ןופ רָאנ טפערט רע ןעמעװ .אפוג
 יד ףיוא ןוא ןגעלָאק עקילָאמַא ערעיײז ףיוא ְךָאנ ךיז רע
 .טבעלעגנייא טוג יװַא ןעװעג זיא רע עכלעװ טימ ,רערעל
 ןפיוא ןציז זיא - רעטלע רעד ףיוא ןגינעגרַאפ קיצנייא ןייז
 .גיק ןוא ּבײװ ענעּברָאטשרַאפ ןופ םירבק יד ףיוא ,ןימלע-תיּב
 טָאה רע ןעװ ,ןטייצ ענעדלָאג ענעי ןגעװ ןטכַארטכָאנ ןוא רעד
 סריא סלַא טליפעג ךיז ןוא לוש רעד ייּב ןוא .ןופ טּבעלעג
 .יגדילב ט

 .רעכיב רעשידיי רעד זַא ,טקַאפ רעטנַאקַאּב ַא זיאס
 .טנַא רעד ןיא לייטנא ןבושה גונעג ַא טַאהעג טָאה רעלדנעה
 ןטײרּפשרַאפ םייּב ןוא טעּברַא-סגַאלרַאפ רעשיליוּפ ןופ גנולקיוו
 -געהּפָאמוא סנלױּפ ןופ ןטייצ יד ןיא ייס רוטַארעטיל עשילוּפ
 יד ןלױּפ ןטקירדרעטנוא ןיא רעטעּפש רעמ ךָאנ ןוא טייקיג
 .ַאמַארד םעד ,"רעילָאמ , ריא ּוליפַא לָאז רוטַארעטיל עשיליופ
 ןעקנַאדרַאפ וצ טשרמולּכמ ןּבָאה ,ָארדערפ רעדנַאסקעלַא גרוט
 ןּבײהעגנָא ןּבָאה לָאז ָארדערפ .רעטײרּפשרַאפ-רעכיּב ןשידיי ַא
 רעלדנעה-רעכיּב רעשידיי ַא ןעװ ,לַאפוצ ןכעלקילג ַא ךָאנ ןפַאש
 ,םייּב .קרעװ סרעילָאמ טכַארּבעג ערעדנַא ןשיװצ םיא טָאה
 -ַאּב ןוא טנַאלַאט ןייז ךיז ןיא טליפרעד רע טָאה ייז ןענעייל
 .טמירַאּב רעד רעטעּפש ןרָאװעג ןוא גרוטַאמַארד סלַא גנומיטש
 .רעּביײרש-עידעמָאק רעשילוּפ רעטס

 --קרעװ עשילױּפ ןטיירּפשרַאפ םייּב ןדיי ןופ ףליה יד זַא
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 ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא ןעגנוָארד רעטנוא ,עלַאגעלמוא וצרעד ןוא
 ,עטכַארטצגסיוא ןייק ןעוועג טשינ זיא --,םרַאדנַאשז ןשירַאצ ןופ
 ייּב ץַאוּפָא רעד שטָאכ טזיײװַאּב ,עקידתושממ ץנַאג ַא רָאנ
 ןופ דנַאּב ַא דיי ַא עטיל ןיא טצרַאװש סע, : ןשטיוועיקצימ
 ןעוװ ,1831 ןופ דנַאטשּפיױא ןכָאנ ןעװעג זיא סָאד ."קרעוו עניימ
 ,עקיַאהַאנ עשירַאצ יד טעװעדליוװעג טָאה עטיל ןוא ןליוּפ רעּביא
 םנופ טרילָאזיא גנערטש ןרָאװעג זיא דנַאל לייט ןייא ןעוו

 .אשמו אגמ ןייק ךיז ןשיװצ ןּבָאה טרָאטעג טשינ ,ןטייװצ
 טלָאמעד ןעמ טָאה םינינע עלַאנָאיצַאנ עשילוּפ ןגעװ ןדערה
 סָאד ןוא עיצַארגימע רעשידנעלסיוא רעד ןיא זױלּב טנעקעג
 ןלױּפ ןשידרערעטנוא םעד ןשיװצ לטימ-טקַאטנָאק עקיצנייא
 עטלגומשעג סָאד ןעװעג זיא ןלױּפ-רעװסַאהַא ןקידתולג םעד ןוא
 לקנַאי יװ ,טײרּפשרַאפ ןּבָאד ןדיי סעכלעװ ,?טעלּב עטקורדעג
 ,.רעדיל עלַאנָאיצַאנ עשיליוּפ -- ?שּועדַאט ןַאּפ , ןופ

 רעשידיי ַא ןַארַאפ זיא "דיי, סיקסווָאינעשזראק ןיא ךיוא
 .עי וצ טשינ ןיוש רעּבָא טרעהעג רע .גרעּבדלָאג רעלדנעהכוצ
 רעטעּפש ןוא שטיוװעיקצימ טנאמרעד סע ןכלעװ ןגעוװ ,ּפיט םענ
 ןופ ,רעמענרעטנוא-רעגעלרַאפ םענרעדָאמ םוצ רָאנ ,ַאלמָאקָאריס
 ןופ ןגַאלרַאפ עשידמושמ יד ןסקאװעגסיוא ןענעז סע רעכלעוו
 זיא ךָאד וצ ..ןלַאטנעװעל ,ןדנַארּבלגרָא ,ןפלָאװ ,ןטצרַא
 ןפיוא ןייּפש רעקידתוינחר ןופ רחוס רעקיצנייא רעד גרעּבדלָאג
 ןעלקיטרַא-ספרַאדַאּב עקידתוימשג יײלרעלּכ ןופ קרַאמרָאי ןסיורג
 | ,ןכַאז-סוסקול ןוא

 ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד רַאפ ןדיי ןופ טסנידרַאפ רעד
 טכידעג ן"ז ןיא ַאלמָאקָאריס ךיוא טנעקרענא ךוּב ןשילױּפ
 גנודליּב ןעװ ,ןטייצ עקילָאמַא יד ."םירפס רכומ רעד,
 -עג ךָאנ ןיא ךוּב ַא ןעװ ,ךצלעקיװ יד ןיא ןגעלעג ךָאנ זיא
 זיא רָאי ןצנַאג ןרַאפ רוטקצל יד ןוא תואיצמה-רקי ַא ןעוו
 צרעיינ יד וצ רע טכיילגרַאפ ,רַאדנעלַאק-רָאי רעמורפ רעד ןעװעג
 ןוא .ּבוטש רעדעי ןיא טעמּכ ךיז טניפעג ךוּב ַא ןעװ ,ןטייצ
 םיוניש יד טָא טָאה סע רעװ ,עגַארפ רעד ףיוא טרעפטנע רע
 ןטקורדעג ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד וצ טקריװעגטימ ןוא ןפַאשעג
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 .עגנָא ,דיי רעיורג ,רעטלַא ,רענעי טָא סע טָאה ןוטעג :טרָאװ

 .עגנייא ,ןגױא עטעװעמַאילעגמורַא יד טימ ,סעטַאמש ןיא ןוש

 ַא טימ טנַאװ םוצ טקירדעגוצ טייטש סָאװ ,םינּפ םענעּפמירש

 בורק ןיוש ןטסָאּפ ןייז זיא סָאד .םערָא ןרעטנוא רעכיּב לקעּפ

 יד ףיא רעטניו ייס טײטש רע ןכלעװ ףיוא ,רָאי קיצכעז

 טגָאלש ןוא ןציה עטסערג יד ןיא רעמוז ייס ,טסערפ עטסערג
 רַאטסענ רעד זיא סָאד .ריּפַאּפ עטקורדעג סָאד ןפיוק וצ רָאּפ
 עקילָאמַא ןגעװ ןלייצרעד וצ סיי סָאװ ,רעלדנעהכוּב יד ןופ

 ןוא דנַאלנכירג ןופ ןעגנופַאש עשיסַאלק-טלַא יד ןעו ,ןטייצ:

 ןעוו ,קרַאמ-רעכיּב ןפיוא ןָאנּבױא םעד ןעמונרַאפ ךָאנ ןּבָאה םיור:
 .ַארָאה ןוא ןענָאטַאלּפ ייּב סנּבױהרעד ןוא סנייש טכוזעג טָאה'מ

 םעד ןעו ,ןטיײצ ערעײנ יד ךיוא רעּבָא טקנעדעג רע ,ןסויצ

 ,יקצאש ןעװ ,םירּבחמ עשיליױוּפ ןעמונרַאפ ןיוש ןּבָאה ןָאנּבױא

 קרעװ ערעייז ןּבעגעגסױרַא ןּבָאה .ַא ,א שטיוועקצימ ,לעוװועלעל
 ,רענעי ןעװעג סע זיא רעטעטכַארַאפ ,רעטלַא רעד רע ןוא:

 ,םלוע ןשילױּפ ןטיירּב ןוא רָאטיױא ןשיווצ טלטימרַאפ טָאה סָאװ

 ןיײרַא רעטייװצ רעד ךרוד רע זיא ,ןּפרָאװעגסױרַא ריט ןייא ןופ

 עכעלשטנעמ עניימעגלַא יד קלָאפ ןיא ןגָארטצג וחרּכ-לעּב יו ןוא

 .רעטסײג עשילױוּפ עסיורג יד ןופ ןלַאעדיא עלַאנָאיצַאנ ןוא

 םעד ןדליּבסיא ןפלָאהעג טָאה רעלדנעהכוּב רעטלַא רעד

 עקילָאמַא יד ןעוו ןטייצ יד טקנעדעג רע .רוד ןשילוּפ ןגניי

 ןוא ןּבױלק רעכיּב םיא וצ ןעמוק ןגעלפ ןטנעדוטס עשיליױּפ

 ןּביילּב ןגיא יד ןיא ןרערט טימ ,עכנַאמ ךיז קידנּביױלקסיױא:

 ןּבעגעג יז טָאה רע ,ןלָאצַאּב וצ סָאװ טימ קידנּבָאה טשינ ,ןייטש

 רעדָא ךָאװ עדעי זיײװנשָארג ןלָאצוצסיױוא ,טידערק ףיוא רעכיּב-

 ןוטנָא טשינ יּבַא ,עיינ ףיוא רעכיּב עטלַא ערעייז טשיוטצגסיוא
 ַא ןּבָאה יוװ ,ןגינעגרַאפ ַאזַא ריא ןגָאזּפָא ןוא טנגוי רעד רעצ

 .ךוּב קיטיונ

 ,רעלדנעהכוּב רעטלַא רעד טָאה טייקיטעט ןייז ןּביױהעגנָא

 רעד ןעװ ,ןעוװעג טשינכָאנ ןענעז ןגַאלרַאּפ-רעכיּב עסיורג ןעופ
 עקידנשָארג טימ ,רעכעלניילק ַא ןעוועג זיא שזַאטרָאּפלָאק-רעכיב

 -כוּב ןוא ןגַאלרַאפ .ןטיּבעג ןטייצ יד רעּבָא ךיז ןגָאה .םיחוידצ
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 38 טימ ןעגנומענרעטנוא עלּבאטנצר ןרָאװעג ןענעז ןעגנולדנַאה

 ןטייצ עכלצזַא ןיא .עמַאלקער רעקרַאטש ןוא םענרַאפ ןשיטסילַאטיּפַאק

 טימ לדנַאה רעד זיױלּב ןּבילּבעג קינמירפס-רכומ ןטלַא ןרַאפ זיא

 - .ַא .א קָאק עד לָאּפ ,אמויד ,טָאקס רעטלַאװ ןופ ןענַאמָאר עטלַא
 -קַאער ענעי ןיא ןדיי ןופ ןטסנוג םוצ ןטערטוצסױרַא ידּכ

 1831 ןופ דנַאטשפיוא םעד טלײטעגּפָא ןּבָאה סָאװ ,ןרָאי ערענָאיצ

 ךיא'ס .טומ סָאמ עסיורג ַא טרעדָאפעג ךיז טָאה ,1863 .י ןוא

 ַאזַא ןופ טייקטסיירד עוויטעטירָאטױא יד ןעװעג קיטיונ וצרעד

 -עשזרָאק יװ ,רעלטסניק-צזָארּפ ןשיסַאלק טנייה ךָאנ ,ןרעלוּפָאּפ

 'טייקכעלדניפּפמע עקיצרַאה יד רעדָא ,ןעועג סע זיא יקסווָאינ

 "ןיז ןּבָאה רָאכױעמיטש ןקיזָאד םעד ןיא .ַאלמָאקָאריס ןַא ןופ

 -.מ ַא .ד ַא ןופ ןעגנוקרעמַאּב עקיגָאװ יד ןרעה טזָאלעג ךיוא רעִּבָא

 יקסנישָאק

 ךעלדליּב ןוא ןעגנולייצרעד ענייז ןופ דנַאּב ןטרעפ ןיא

 ישוו ,ַאטסַאימ, "רעסצלש ןוא רעפרעד ,טעטש עשיליוּפ יד,

 וא ןישָאלַאז, לטיּפַאק ַא רע טעמדיו ('ציקסלָאּפ יקמַאז יא

 ןַײק ןיטולהל קידנעייז טשינ .('יזדישז יא ןישָאלַאיזד, "ןדיי

 -דנַאטש ןשהכולמ-ןכעלטפַאשלעזעג ןשילױוּפ-ןייר ןופ ,טימעסאליפ

 :ןדיי יװ טָא רע טריזירעטקַארַאכ ,טקנוּפ

 רעד זַא ,ןענעקרענא ןעמ זומ שיאיײטרַאּפמוא קידנצייז,

 קירעיורט טרָאװ םנופ ןעניז ןלופ ןיא זיא ןדיי ןופ בצמ רעקיטציא

 -כרוד ךיז לָאז רעד ,ןּבױלג טשינ ןירעד ליו סע רעװ ןוא

 ךקילּבנײרַא לָאז רעד ,ךצלטעטש עשידיי יד רעּביא ןריצַאּפש
 רעדָא װָאיעשטָאּפ ןפיוא עשרַאװ ןופ רעזייה יד ןיא קינייװניא
 ןוא ,קידנקניטש ןוא קיצומש ןענעז עכלעוו ,סַאג רענַאקשיצנַארפ
 ."רעקידשוּפביע ןוא רעקידורּב ךָאנ זיא ןּבוטש יד ןיא ואוו

 םיוק ןוא טייקשירעכירק עקידהענכה ,שינרעטסניפ ,תולד,

 --ךס זיא סָאד טָא ,טפנוקוצ ןיא וויטקעּפסרעּפ ערעכעלקילג ַא
 ."?ןליוּפ ךיירגינעק ןיא ןדיי ןופ בצמ רעקיטציא רעד לֹּכה

 +לטעטש שידיי ַא יװ סערעקיצומש סעּפע ןַארַאפ טשינ

 ;עגנע ןענעז רעזייה יד ;עטָאלּב עקיּבייא ןַא זיא ןסַאג יד ףיוא

 --ןעמָארק יד ;טייקיפמעד ,שוּפיע לּופ ןעגנוניֹוװ יד ;עקיצּומש
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 נתורוחס:טעדנַאט זיֹולּב ןטלַאה ןוא טריטנַאיװָארּפרַאפ טכעלש

 ,טעדיײלקעג טכעלש ,רעמערק עקיצומש ןציז ןעמָארק יד ןיא

 יד ;קידלקצ ןרָאװעג ןענעז ןעיורפ יד ;קידלוּפלּפ ךיז קידנעטש

 ןופ טוה יד ;עטקעדרַאפ סעטַאמש טימ עטעקַאנ-ּבלַאה רעדניק

 עטָאכּוס ,ערעלָאכ ,סופיט ;עכעלקנערק .ַא ןעמעלַא ייּב םינפ

 -ריטַאנ רעייז ףיוא יו ָאד ךיז ןרעּפכורפ קנערק ערעדנַא ןוא

 ."תונּברק רעטרעדנוה ךעלרעי-רָאי וצ ןעמענ ןוא ןדָאּב ןכעל

 -עקלצפַאּב עקיזָאד יד טָא ךיז טרענרעד סָאװ טימ ןוא,

 רעניואוונייא ןָאילימ ףניפ ףיוא !ןטכַארט וצ קערש ַא !גנור

 ןייא רעּבָא ,ןדיי ןָאילימ רעּבלַאה ַא ןַארַאפ זיא ךיירגינעק ןיא

 ,ןשטנעמ ןיינ ןופ טעּברַא ןוא ןוּבשח ןפיוא ןרענרעד ךיז זומ דיי

 ןטכַארטַאּב טשינ ךָאד ןעמ ןָאק גנוקיטפעשַאּב סנדיי ַא םורָאװ

 רע טּבעל ,ןטלַאהוצסױא ךיז ידכּב ,טצּברַא עוװיטקודָארּפ סלַא

 רעּבָא זיא'ס .תובנג רעדָא דָאנג ,טייקערטיכ ,?דניווש ןופ עקַאט

 | .ןּבעל קירעיורט רעיײיז ַא

 רימ ןוא טייקמערָא עקיזָאד יד טשינ רימ ןעעז ךָאד

 ןרעדנואוו םיריבג עכעלטע קידנעעז ,ךוּפיהל .ןעעז טשינ יז ןליו

 יַאֹּב ,טעבנגַאּב ןרעװ רימ - ןכּב ,ןטלַאװעג ןכַאמ ןוא ךיז רימ

 ...טנעה עשידיי ןיא רעּביא טייג ןגעמרַאפ.דנַאל סָאד ןוא טלזג

 ןגעמרַאפ לַאנָאיצַאנ לפיו סיוא-ןוּבשח ַא ןּבעג רעּבָא רימָאל

 ָאט - ,לָאצ רעייז וצ ץרָאּפָארּפ ןיא טנעה עשידיי ןיא טגיל'ס

 תמאּב ,?ײט ?טכַא ןַא ןייז רשוי טיול ףרַאד'ס זַא ,סיוא טמוק

 עקַאט זיא .?ייט סטרעדנוה ןייק טשינ וליפַא ייז ןציזַאּב רעּבָא

 וצ אנקמ רעדָא ןרעזייּב וצ ךיז הּביס ןייק ָאטשינ רעּבירעד
 ."ןדיי ןַײז

 יד ןיא קילּב ַא טּפַאכ'מ ןעוו ,ייו טוט ץרַאה סָאד,

 ךָאד ןענעז םערָא ןוא ,טײקמערָא רעשידיי רעד ןופ ןעגנוניואוו

 .לטעטש ןיא סעילימַאפ טרעדנוה ףניפ ַא רשפא ץוח ַא עלַא

 ּפָא טסיוטש ,םישוח יד טצייר תולד רעכעלקערש ,רעקיצומש ַא

 טײטשַאּב סָאװ ,עילימַאּפ ַא ףיוא קילּב ַא קידנּפַאכ .ךיז ןופ

 ריא זַא ,קידנסיו ;רעמ ךָאנ ןוא ןשטנעמ קילדנעצ ַא ןופ

 קיצפופ רעדָא קיצרעפ טפערטַאּב ןגעמרַאפ ןוא לַאטיּפַאק-טנורג
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 לַאטיּפַצק םעד טָא ןופ רעטנעצָארּפ יד ןופ זַא ,ןדליג עשילוּפ
 וליפַא ,סע ןעמ ןעק ,ןשטנעמ רעקילדנעצ ןרענרעד ךיז ןזומ
 זיא ןּבעל ַא רַאפ סָאװ .ןייז גישמ טשינ עיזַאטנַאפ רעד טימ
 .רעּבירעד קידנטכַארט ןָא טמענ תונמחר ןוא קערש ַא !רעּבָא סָאד
 עלעּביצ עּבלַאה ַא .החמש ץּבלַאה ַא ןיוש זיא טיורּב לקיטש ַא
 ןוא .גָאט ןצנַאג ַא ףיוא הנויח יד זיא סָאד - לגייּב ַא ןוא
 ."םיתינעּת עקיליוויירפ ןעמיטשַאּב ךיז ןײלַא סיוא טמוק לָאמלייט

 סע ןעק יװ ,טנוזעג ןייז קלָאפ ַאזַא ןעק פשז-ױזַא יו,
 "ָ?רעקיטסייג ןוא רעשיזיפ ,טעּברַא וצ קיעפ ןייז

 תועשר םרוג יז זיא לפי - טײקמערָא יד טָא ןוא
 ןעוו .ןזייּב םעלַא וצ טריפ גנולפייווצרַאפ ...?סנכערּברַאפ ןוא
 לקיטש ַא רַאפ טשלח ּביײװ יד ןעוו ,רעגנוה ןופ ןּברַאטש רעדניק
 .ןעק יװ ָאט ,הנויה ףיוא טעּב רעטָאפ רעטלַא רעד ןעװ ,טיױרּב
 םעד ןיײטשַאּב ,תולד םוצ ןרעהוצ טשינ עגַאל ַאזַא ייּב ךיז ןעמ

 ,סעיצקַאזנַארט עכעלרעפעג ףיוא עקַאט ךיז ןעמ טפרַאװ ? ןויסנ

 ..."ןטייקניימעג ,ןעײרעצרַאװש ,ןעיירעלדניווש ףיוא

 רעכלעוו ןופ-.,טייצ ןייז ןופ טיײקוװַיַאנ רעד טימ ,יקסנישָאק

 עכלצזַא ןעװעג יירפ טשינ וליפַא רעטעּפש בגא ןענעז סע

 תוּבס-טּפיה יד זַא ,טניימ - .ַא .א יקסמָארעשז יװ רעלטסניק

 ןעמענרַאפ ןדיי סָאװ ,יד ןענעז ןדיי ייּב בצמ ןטכעלש םנופ

 ,עיצַאלוקעּפס טימ ,לדנַאה-טעדנַאט טימ ךעלסילשסיוא טעמּכ ךיז

 יו ,ןטעּברַא ערערעװש סיוא ןויּכּב ןדיימ ןוא ןעלגומש טימ

 ןטיול ,ןעגנולעג רעּבָא טלָאװ .הכאלמ ןוא טעּברַא-דרע וניהד

 טָא טימ ןעמענרַאפ ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןדיי ייּב ןלעוּפ ,רּבחמ

 יוטלוק רעד ;ןדנואוושרַאפ זייּב עצנַאג סָאד טלָאװ ,תוסנרּפ יד

 ךיז טלָאװ הנידמ רעשיליױּפ רעד ןופ בצמ רעשימָאנָאקע-לעד

 -.סטעּברַא ןיא זנוא ייּב קרַאטש ךָאד ךיז טקיטיונ'מ םורָאװ ,ןּביוהעג

 ...טנעה

 ַא טרעװ ןענעז ןדייג זַא ,טגייצרעּביא זיא יקסנישָאק

  טכנַאמ םורָאװ ,תונורסח ערעייז עלַא טימ וליּפַא ,לרוג ןרעסעּב

 ,ןדנעטשמוא יד ןופ סאצוי-לעוּפ זיולּב ןענעז ןרעלעפ יד ןופ

 ."תונורסח ערַאּבנײיש רָאנ - רעדיוו ערעדנַא
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 -םוקמ ןרַאפ ןליוּפ ןעוועג רַאּבקנַאדמּוא טשינ ןענצז ןדיי
 וצ תמא ןקיזָאד םעד ידּכ .ןעניפעג ָאד ןּבָאה ייז סָאװ ,החונמ
 ןזײװַאּב רעטנזױט ןעגנערּב טנעקעג ךיא טלָאװ ,ןקיטעטשַאּב
 עטסעיינ יד ןופ ךיוא רָאנ ,רבע ןופ זיולּב טשינ סָאד ןוא

 ,?ןטייצ
 ןעגנוּבערטשַאּב ערעזנוא יּבגל וליּפַא ,עיציזָאּפָא רעייז

 ןלַאטנעמָאמ ןופ לַאפ רעכעלריטַאנ ַא רעכיג זיא ,ןעגנַאלרַאפ ןוא
 .ַאֹּב ןטכעלש םעד ּבילוצ ,גנולפייווצרַאפ ןופ רצדָא ?יפעג-המקנ

 ,גנוטכַארַאפ רעד רַאפ ,זנוא ןופ ייז ןסיױטשּכָא ןרַאפ ,ייז ןעלדנַאה
 םיצנירּפ ַא סעּפע זיא'ס רעדייא - ,זנוא דצמ ןדייל ייז עכלצוו
 .נגײא-רעטקַארַאכ ערעייז טימ ןדנוּברַאפ ,ןליוו:סנצרַאה רעדָא
 ַא ןעצװעג עיציזָאּפָא עקיזָאד יד ןעד זיא יצ ,סנקירּביא .ןטּפַאש

 "..?עלעודיוװידניא ןייק טשינ ןוא ללּכ םעד דצמ ,עװיטקעלָאק
 טיג ןדיי ןופ רעטלַארַאכ רעכעלריטַאנ רעד ,טרעקרַאפ

 זַא ןוא ןטוג םוצ ןרעװ טרעדנעעג ןענעק יז זַא ,עיטנַארַאג יד

 ."טייהשטנעמ רעד ןופ דָאנג יד ןענידרַאפ ייז
 תעּב טצעזעג זיא ,הרצ תע ןַא ןיא קידלודעג .זיא דיי ַא,

 סָאװ הבוט ַא ןצַאטּפָא ןעק ,ןסינעג םייּב ןדיײשַאּב ,קילגמוא ןַא
 ןזָאל ןוא ןייז וצ ספוּת טרעלקעגפיוא גונעג זיא ןוא םיא טוט'מ
 -ַאנ ,םירקיע עזעיגילער ענייז ןיא ץוח - ,לכש ןטימ ןריּפ ךיז
 ּביוק טרּפ ןדעי ןיא טנידרַאפ ןּבעל שימייה ןײז ...ךעלריט

 טעמּכ ןדיי ייּב ןעגנויצַאּבנשיװצ יד ןיא זיא םוִלָאגע .גנוטכַא ןוא

 ןוא ןרעמירָא טימ ןרעג ךיז טלייט רעכייר רעד ;טנַאקַאּבמוא
 ןרעמירָא ךָאנ טימ ךיז טלייט ,רָאנ ןעק רע ּבױא ,רעטצעל רעד
 -פִא רעװש ַא סעּפע יז ייּב טשינ זיא עילימַאּפ יד .ךיז ןופ
 ךיי רעטסמערָא רעד וליפַא ,זנוא ייַּב יװ הללק ַא ,שינעמוק

 יַאַּב םיא טָאה רע סָאװ ,טָאג ףיוא ןגָאלקַאּב טשינ ךיז טעװ

 ןייז ןיא טשינ טקינעפשרעדיװ רע ;"שדניק ליפוצ טימ ןעקנָאש

 .סיוא ךָאנ ,רעדניק ענייז ץוחַא ,טפָא זומ רע שטָאכ ,רעפצשַאּב
 וליּפַא ןציטשרעטנוא ןדיי .ןרעטלע סיורפ ןייז רעדָא ענייז ןטלַאה
 ןיטולהל ךיז ןטלָאװ רימ עכלעוו וצ עכלעזַא ,םיבורק עטסטייוו יד
 יב טייהנטלעז ַא ךיוא זיא יירערָאנש .ןענעקַאּב טלָאװעג טשיג
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 טשינ יּבַא ,ןּבעגקעװַא עטסרעסיוא סָאד טעװ רעדעי לייוו ,ייז

 לעירעטַאמ טרעװ דיי ַא ּבױא ןוא .הבצק ןייק וצ ןעמיקנָא

 ,חוטּב ןייז רע ןעק ,דלוש רענעגייא ןייז ןופ טשינ ,טריניאּור

 .הלוצּפ ַא ןּבָאה טעװ רעדירּב-סנּבױלג יד ייּב ףליה ןטעּב ןייז זַא

 רעד רעּביא יײרעטכירּפָא-תוִלְג ןיא ןוא טיונ ןיא ךיײלג עלַא

 סעטסַאק ןוא ןדנַאטש ןייק ןופ טשינ ייז ןסייוו ,טלעוו רצרָאג

 -טסירק רעד ןיא תונורסח ענעי ןופ יירפ רעּבירעד ןענעז ייז ןוא

 ַא ריא רַאפ ןענעז ,ףיוא ריא ןסערפ סָאװ ,טפַאשלצזעג רעכצל

 ןכַאמ ,ןטג סכייל ךיז ןענעק ןדיי שטָאכ .קילגמוא ןוא גָאלּפ

 תּפרח ַא יז ןעעז ןירעד לייוו ,ךיורּבעג םצניילק ַא ןופרעד יז

 ןשיװצ ןטלעז ךיוא זיא יירעּבייװ:דמערפ .םידדצ עדייּב רַאפ

 טרֿפ םעד ןיא ןענעז ןצצזעג יד ?ייוװ ,רַאפרעד טשינ ןוא יז

 עקיזָאד יד ןיא זיא ףָארטש יד רָאנ ,עגנערטש ץנַאג תמאּב

 ?יפ ייז ןגייל ללכּב .גנוטכַארַאפ :עשילַארָאמ ַא רעמ ןלַאפ

 ,ןּבעגרַאפ ליפ ןענעק ייז .טעטילַארָאמ ףיוא רימ יו ,טכַא רעמ

 ףוסל טרעװ -- טשינ ךיז טרצסעּברַאפ סע רעװ ןוא ,ןייז לחומ

 ."טפַאשלצזעג רעד ןופ ןסָאלשעגסיוא

 ,ןדיי רָאפ ןפרַאװ ןטסירק עכלעוו ,תונורסח ענעי וליּפַא;,

 טשינ ירמגל ןענעז ,ײרערַאנּפָא ןוא טייקגרַאק ,טייקערטיכ יװ

 ןטרעדנוהרָאי .ךיז טכוד'ס יו ,יאנג רעייז וצ קרַאטש יױזַא

 סעיצַאקסיפנָאק טימ טָארדַאּב ךעלרעהפיואמוא ,גנוקירדרעטנוא ןיא

 ַא זומ ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ײרערַאנּפָא ןוא טייז ןייא ןופ

 רעד .ןטסירק טימ סעיצקַאזנַארט ענייז ייּב קיטכיזרָאפ ןייז דיי

 ןענכער רעסעּב - גנורַאפרעד ןּופ ןוא עבט ןייז טיול - ןעק דיי

 ,ןעגנוניישרעד עקיזָאד יד טָא ,סיורָאפ רעסעּב טעז ,ןרילוקלאק ןוא

 ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ ,טייקיטכיזרָאפ עטושּפ םלועל ןענעז סָאװ

 גנועזסיוארָאפ רעדעי ןיא ןוא טייקערטיכ ןיא ןגיוא ערעזנוא

 .רעטנוא ןַא רימ ןעעז עילימַאפ ןייז ןוא טנעהארטנאק םעד תבוטל

 .קיריג-טלעג וזַא טשינרָאג ךיוא ןענעז ןדיי .ךעלסיפ ןלעטש

 רעטנזיוט ןקידירפַאּב ייז ןזומ ,זיולּב ןקלַאטיּפַאק ןופ קידנּבצל

 .הגשה עטסעדנימ יד טשינ ןּבָאה רימ עכלעװ ןגעװ ,ןטיונ

 םעד קידנענעק ןוא עילימַאפ רעכיײרלָאצ ַא טימ טעטסַאלַאּב
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 עי ר טאקיא
 2 קיל יי

 *ערָאה רעװש זומ רע ןכלעוו ףיוא ,ןשָארג ןכעלטיא ןופ טרעוו
 .רַאפ ,הטורּפ עדעי ןגעו טושפ ץנַאג די רעד טגרָאז ,ןעוו
 רע טָאה רעּבָא םיוק .ןרילרַאפ וצ טשינ ייז ידּכ ךיז טקידייט
 ,ןתוכרטצה עטנָאמרעדנבױא יד ןקידירּפַאּב ןעק רע זַא ,?יפוזַא
 שירעדנעװשרַאּפ - וליפַא רָאנ ,דלימ ןיולּב טשינ רע טרעװ
 .קַארַאכ סנדיי םניא ,שטייט'ס :ךיז ןרעדנואוו ,ןטסירק ,רימ ןּוא
 שזַאיװכיל ןגרַאק ַא ןופ ,גנורעדנע ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא רעט
 ירַאפ ַא - ןעמַאזרָאּפש ַא ןּופ ,רעדלימ ַא ןרָאװעג רע זיא
 וצ ,טרעדנעעג טשינרָאג ךיז רע טָאה רעּבָא םלועל .רעדנעווש
 יצ םעד ןופ ץיזַאּב ןיא ןיוש זיא רע זַא ,טימרעד רָאנ טזייוז
 ףיוא סיא רע טיג טשער םעד ןוא טּבערטשעג טָאה רע סָאװ
 ָאי טלָאװ'מ סָאֹוו .טוג רַאפ טכַארטַאּב רע ןכלעװ ,ןפוא .ַאזַא
 גנוגייג ןייז זיא -- רעטקַארַאכ ןשידיי םעד ןפרַאװרָאפ טנעקעג
 .געירָא {ייז ןּוא ןיוש טגיל טָאד רָאנ ,ךיז ןצּוּפ םוצ ,גנוריצ ּוצ
 עכעלרעסיוא ךרוד טצענערגַאּב רעירפ קידנעייז ,טולּב ןשילַאט

 .געמ רעדעי ייּב סױרַא גנוגיינ יד טָא רע טזייוו ,ןדנעטשמוא
 ןוא שיטקאט רעייז קידנעטש טשינ ּוצרעד ,טייהנגעלעג רעכעל
 ."ןטסירק ייּב טולּב זייּב סױרַא טימרעד טפור

 ,םידיחי ןדיי ייּב ךיז ןפערט סע זַא ,ןענעקייל טשינ ןעק'מ,
 ,תונורסח עטנָאמרעדנּבױא יד ןיא ןקידלושַאּב ןעק'מ עכלעוו
 ןשיוצ ךיוא ןעמַאנסיוא עכלעזַא טשינ ךיז ןפערט ּוצ רָאנ
 סע ןזּומ ,טײקיצרַאהנּפָא טגנַאלרַאפ סע רע ,סנקירּביא ?ןטסירק
 ןסיװעג רעזנוא גערפ ַא ןּבעג רעּבָא רימָאל .ןזײװסױרַא ןיײלַא

 ,ןדיי ַא טימ עיצקַאזנַארט רעדָא ןינע ןַא ןיא קידנעייגנייא יצ
 קידנרעמָאי ,ךעלדנע ןוא ?ךעלרע קידנעטש תמאּב רימ ןעלדנַאה
 יירעלדניװש ,טייקיריגטלעג ,טייקערטיכ עשידיי ףיױא דימּת
 גנוצַאשגנירג ןופ ןזייװַאּב טשיִנ אפוג רימ ןּבעג יצ ,לג .ד .א
 יד ןליפרעד ןופ ןימרעט רעד ןָא טמּוק סע ןעװ  ,ייז עגונּב
 ?ךיז ףיוא ןעמּונעג קיליוװיירפ ךָאד ןּבָאה רימ סָאװ ,ןתוביחתה
 ,לעטש רצייז ףיוא קידנעייז ,רימ ןטלָאװ יצ םלוּכ:לעו ןוא

 ןעק טכער ןייז ןעגנַאלרַאפ סָאד ?ייז יװ טלדנַאהעג שרעדנַא
 רעטסעּב רעד .,!ןכערּברַאפ ַא רַאפ ןרעװ טכַארטַאּב טשינ ךָאד
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 8 יי יי יי

 , 2 יב
 וי :
 / שיד * =

 רעדעי ןיא סָאװ זיא ,רימ יו רעסעּב ןענעז ןדיי זַא ,רעּבָא זיײװַאּב
 .נוא ּוצ יװ ןדיי ַא ּוצ טשרעּביל ךיז רימ ןדנעװ ,טיונ:טלעג
 ןדיי יד שטָאכ ,ןטסילַאטיּפַאק עכעלטסירק ,רעּבױלגטימ ערעז
 ,"זנּוא ןריניאור ,טיוה יד ןדניש ,ּפָא טשרמולּכמ זנּוא ןרַאנ

 עיצידַארט ןּוא ןּביױלג רעייז ּוצ טייקנדנּוּבעגּוצ עשידיי יד,
 יװ יוזַא קלָאפ סעכלעװ םורָאװ .ןטסנוג רעייז וצ ךיוא טדער
 ,ןייּפ ןוא גנוקירדרעטנוא רעקירעיטנזיוט ןיא קידנּבעל ,ןדיי
 ןייז ןטלַאהוצנייא ןזיװַאּב טָאה -- טקירדינרעד ןוא טעטכַארַאפ
 ַא !סענָאּבָאּבַאז וליּפַא ןוא תודימ ןוא ןצעזעג ענייז ,ןּביױלג
 ןויסנ רעד ןענַאטשעגיײּב זיא סעכלעוו ,עשידיי סָאד יװ ,קלָאּפ
 טשינ טנעקעג םיא טלָאװ סָאד שטָאכ ,ןּביױלג ןייז ןרעדנע ןופ
 ןוא ןעזנָא ןסיורג ךיוא רָאנ ,ץנעטסיזקע עטוג ןּבעג זױלּב
 ,גנוטכַא ענײמעגלַא טנידרַאפ קלָאפ ַאזַא - ,טכַאמ עסיורג וליפַא
 יואר ןיא רע זַא ,עיטנַארַאג ַא רע טיג תונשקע ןייז טימ לייוו
 הנומא ןייז עגונּב טשינ -- ,טרימרָאפער קידנעייז .ןריטסיזקע וצ
 .ירּביא רעד וצ גוצַאּב ןיא רָאנ -- ,סנימאמ-ינא עזעיגילער ןוא
 דנַאל ןרַאפ ךעלצונ ןייז ןענעק רע טעװ - ,טפַאשלעזעג רעק
 טייהשטנעמ רעצנַאג רעד רַאפ סנצונ עסיורג ןעגנערּב טצװ ןוא
 ..."עיצַאזיליוויצ ןוא

 ןוא סעקיטסירעטקַארַאכ עטכַארּבעג יד טימ ךיילגרַאפ ןיא
 יקסנישָאק ַא ןופ םירוּבד עקיצרַאהנּפָא ןוא עכעלכַאז ,ערָאלק
 טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצפניפ יד ןיא ךיז טָאה
 .ַאמיש װַאלצַאװ סנַאנָאסיד רעפיט ַא יװ ןסירעגנײרַא
 עמַארד עקיזָאד יד .(ןָאמָאלָאס, "המלש, עמַארד סיקסװָאנ
 ןיא םלוע ןשילױּפ םייּב גלָאפרעד ןקרַאטש ַא טַאהעג טָאה
 .רַאפ יז טָאה רעּבָא רַאפרעד ,ץניװָארּפ רעד ףיוא ןוא עשרַאװ
 .ןדיי עטנעגילעטניא עקיטלָאמעד יד שפנ-תמגע ּפַאנק טשינ טפַאש

 ןגעװ קרעװ ענעי וצ טרעהעג גנופַאש סיקסוװָאנַאמיש
 זיא'ס עכלעוו ףיוא ןוא ןָאלּבַאש ַא ןרָאװעג ןענעז עכלעוו ,ןדיי
 ,ןלעטשוצּפָא לסיּבַא ךיז יַאדּכ

 רעד ןיא ךיז ןּבָאה טרעדנוהרָאי ןקירָאפ טפלעה םורַא
 ןעמונעג ,דנַאלשטייד ןיא טרפּב ןוא ללכּב רוטָארעטיל-טלעו
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 יד ראװ ,ןדיי ןגעװ ןעגנופַאש רעטרעדנוה יד ןיא ןרעּפּכורּפ

 .סעירָאגעטַאק עכעלטע ןופ ןענעז ןדלעה עשידיי
 עכלעװ ,ןּפיט עשידיי עירָאגעטַאק רעטשרע רעד ֹוצ

 סָאװ ,ןרַאדנערַא ןוא סרעטכַאּפ ןרעהעג ,ןטסרעטּפָאמַא טפערש'מ

 -עג עקיזָאדיד זיּב ,הררש ןופ יװ רעיופ םנופ טוה יד ןדניש

 סנצעמע ףיוא ךיז ןברעװרעד סעשטַאגניי עטציּפשרעּביא ,ענעּביר

 -רעכואו וצ ןצנַאגניא רעּביא ןעייג ןוא טלעג לסיּבַא ןובשה

 .ןטפעשעג
 -ךייר ןיוש יד טָא ןרעהעג עירָאגעטַאק רעטייוצ רעד וצ

 -וצ ףירַא ךיז ןטעּברַא סָאװ ,ךעלשטנעמ-םיבושסי ענערָאװעג

 עויטַאלקעּפש ענעדישרַאּפ ךרוד רעטעּפש ,ףרָאד ןפיוא טשרע

 ןייז ןטָאּברַאפ טלָאװ ןדיי יװ ךיילג - םינינע עשירעכואוו ןוא

 .סלדנַאה עלַאטרָאב ךרוד ,געװ ןכעלרע ןפיא ןרעװ ש רשעתנ

 עמורק ךרוד תורישע וצ ןגָאלשרעד ךיז ןוומ ייז ןוא טעיצקנופ

 טיירּב ,ןּפָא ןַא ייז ןריפ ,קידנרעװ ךייר ,טָא זיא .ןגעװמוא

 רעד ןיא קירנבײלּב ,ןטַארקַאטסירַא השעמ ךיז ןריפ ,זיוה

 רַאפ ןקּוּב וצ ךיז טיירג ,עקידהענכה ,ךעלשטנעמ-ןשָארג המשג

 ,טסירק ןטושּפ רעדָא ליצירפ עדַאיל ַא
 ,עקיּבױלגןדי ןרעהעג עירָאגעטַאק רעטירד רעד וצ

 .רעטיצ ,עקיצנייא ןַא בורל ,רעטכָאט רעייז סָאװ ,רעקיטַאנַאּפ

 טריפעגקעװַא םיא ןופ טרעװ ,טסירק ַא ןיא ךיז טבילרַאּפ ,עקיד

 ןייז ןיא םקֹוג ךיז זיא ןדמל רעד ,רעטָאפ רעטלַא רעד ןוא

 ןפיט יד טָא ןופ .ןפוא ןטסכעלקערש ןפיוא רעריפרַאפ סרעטכָאט

 ןלַאינעג םנופ דלעה ןכעלברַאטשמוא ןטימ קרַאטש טקעמש

 רעּבָא ןכיירגרעד ייז ןכלעװ ,קָאלײש סריפסקעש טימ ,רעלטסניק

 ,סעטַאיּפ יד זיּב וליּפַא טשינ

 עשידיי ערעײז ןופ תונורסה יד ןזייװ קרעװ עלַא יד

 ןַארַאפ טשינ זיא ייז ןיא רעּבָא ,סעקװעשטיּפ עלַא טימ ,ןדלעה

 ,םײקמַאזרָאֿפש ,טייקידװעריר יװ תולעמ עטסנעלק ןופ רוּפש ןייק

 ןופ טיײקנײיר ,עיל ט8מפ רעד וצ טייקנדנובעגוצ ,טייקרעטכינ

 יראק ,שטיװעקצימ ַא ןוטעג ןּבָאה סָאד יװ ,2לג ,ד .א ןטיז

 .יקסנישָאק רעדָא יקסוואינעשז
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 .תמלש דלעה סיקסװאנאמיש טרעהעג פיס םעד וצ סָא

 םיא ןריפרעד תוריקח עשיטסילאּבאק סָאװ ,ןדמל ַא דײ א

 ןהא עשיגָאלָארטסַא וצ ,ןטנעמירעפסקע עשיטסיטיריּפס ּוצ שזַא
 ןּגא הסנכה ןייז רע סיצ ייּברעד ןוא ,ןעגנושרָאפ צשימיכלא
 ...עוװכיל ןופ תורישצ

 ,גנונדרָא ןיא טשינ זיא רע זַא ,טליפ ןײלַא רּבהמ רצד
 ,טימרעד סלעג וצ גנוגינ סדלעה ןשידיי ןייז רע טרעּפטנערַאפ 7,

 ןטלַאהַאּב ךיז זּומ ,ץכעלָאש ןייז ןיא קַאמילש ַא יװ דיי ַא, סָאװ
 םענצמננעגנָא ןטימ ןייג טשינ רָאס רע ,ןגעמר ןיז ןיא
 רַאפ טכַאמרַאּפ ןענעז טלעװ רעד ןופ ןרעיוס עלַא לייװ ,הסונ

 ."טלעװ יד ןפָא סיא רַאפ טרעװ דֹּלָאג ךרּוד :טלעג ןכוז רע זימ רעטסרעדניוזצנּפָא ןַא ןּוא ם

 םניפ רָצג ריב רעטקיטכערַאּבכיײלג קיד זנעטשלופ ַא ןרעוװ ּוצ ,דנַאל םנּופ ןציולג םעד ,םזיצילָאטַאק

 -רָאי ןטנצכעז ןיא ּפָא טשרמולּכמ ךיז סליפש עיצקַא יד
 ,הרש ,רעטכַאט עקיצנייא ןייז ליװ המלש .עקָארק ןיא טרעדנּוה
 -עג זיול ןענעז ןטיז יד ּואװ ,דנַאל ןיא ןעיצרצד ןוָאל טשינ
 ןירענעילַאטיא רעד ,ןינינעק רעשילױּפ רעד קנַאד ַא ןרָאװ
 א טעשעג .טרופקנַארּפ ןעמורפ ןיא יז סקיש רע ןוא .ַאנָאב
 טניפעג .קַאיִלָאַּפ ַא ,ןכש : טעשזדנַאלּבר}ֲַאּפ ןיהַא זַא ,לַאפּוצ
 רעד טימ ןעמַאזצ .ךי טרופקנַארפ ןיא ןהרש
 ןהרש ןיא טכַאװרעד ןגלייולעדטיא ריא וצ עּביל רעשידרע
 ןָא טּבױה יז ןוא טָאג ןייז וצ עּביל עשילמיה ַא גנולצולפ
 טגאזטנַא יז .עּביל-ןטסירק הביבס ןייז ןוא רעטָאפ ריא ןקידיירּכ
 -טימ ןוא דימלּת סהמלש 'ר ,ןבואר טניירפ-טננוי ריא ןופ ךיז
 רַאפ טמיטשַאּב זיא רעכלעװ .ןעגנּושרָאפ ענייז ןיא רעפלעה
 הנותה ליוװ יז ןוא ,םעדייא ןקיטפנוקוצ ןוא םוקמ אלממ סהמלש
 ןזָאלוצ טשינ וצרעד ליװ המלש 'ר רָאנ .טסירק ןטימ ןּבָאה
 קעלַאשרַאמ ןּופ עיצילימ יד ןעװ ,קילּבנגױא ןטצעל ןיא ןוא
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 שעגרהרעד ,ּבוטש סרעטָאפ ןּופ ןהרש ןעמענוצ ןעמוק ןתח ןטימ
 .רעטלַא רעד טשרעּביל יז

 .ַאֹּפ טימ השעמה רוּפס ַא סע זיא ,ױזַא ,ןעעז רימ יו
 .עכעלריטַאנ רעקיניײװ ךָאנ ןוא עכעלנײשרַאװ קיניײװ ןעגנוריס
 ?רעטכעט עקיצנייא ערעייז ןדיי ןענעגרה ןוא סָאד ןכעטש ּואוו
 :ַאמיש ליוו ױזַא .תוישק ןייק טשינ ןעמ טגערפ השעמ ַא ףיוא
 .ןּוטעגּפָא ןוא יִקסוָאנ
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 ,1863 דנַאטשפיוא רעד

 ןדיי ןכלעוו ןיא ,1862 ןופ דנַאטשפיוא רעד טמוק סע

 .1831 ןיא יװ ןעמונעג לײטנָא ןרעסערג דנטיידַאּב ַא ןּבָאה

 .פיוא רעקיזָאד רעד  .ענעדיישרַאפ ןעװעג ןענעז וצרעד תוּביס

 -סיוא ןייק ןגָארטעג טשינ ,1831 רָאי םוצ ךוּפיהל ,טָאה דנַאטש

 .געגילעטניא ןַא רעמ ליפ רָאנ ,רעטקַארַאכ ןשיצירּפ ךעלסילש

 ןיוש טָאה םוטנדיי עשילױוּפ סָאד תויה ןוא ןכעלרעגריּב-שיט

 .ירדעגכרודַא ,ץנעגילעטניא עשּפיה ַא טַאהעג טייצ רענעי וצ

 יד זיא ,קנַאדעג ןשהכולמ ןוא רוטלוק רעשיליּפ טימ ענעג

 ,גנוגעװַאּב-דנַאטשפיוא רעד וצ ןענַאטשעגוצ ןרעג טנגוי עשידיי

 רעשיליוּפ רעד יּבגל בוח ַא רַאפ וליפא לייטנא ריא קידנטלַאה

 ןקַאילָאּפ יד טימ גנודניּברַאפ רעד וצ ?טימ סלַא ןוא דרע

 -סטייהיירפ ןופ טלּביװשעג סלָאמַאד טָאה עּכָאריײא ןיא

 ןרעה טזָאלעג קרַאטש ךיז ןּבָאה סע עכלעװ ןשיװצ ,ןעעדיא

 .ףָאנ ןַאירּפיצ .ּב .צ יװ ,ןעמיטש עשיטנַארגימע עשילוּפ

 ןדיי עשיליוּפ ענייז ןיא רעטרעװו עשיאיבנ סדיוװ

 -רעדורּב טימ טמעטָאעג ןּבָאה עכלעו ,.ַא .א 1861 .י ןיא

 .גימעג ַא רַאפ ףמַאק ןצמַאזניימעג וצ ןפורעג ןוא טייקכעל

 טָאה טנגּוי עשידיי יד .גנואיירפַאּב סנלױּפ רַאפ ,ךַאז רעמַאז

 -כיילג עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ ןכיירגרעד וצ טּפָאהעג

 יַאֹּב ןעװעג ךיוא ןענעז ןעגנונּפָאה עקיזָאד יד ןוא גנּוקיטכערַאּב

 -דנַאטשפױא רעלַארטנעצ רעד יװ ,םעדכָאנ ףּכיּת .טקיטכער
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 טָאה ,גנורינער-קלָאפ ַא רַאפ טרימַאלקָארּפ ךיז טָאה טעטימָאק
 םעד ןיא .ןדיי ןשיװצ עיצַאטיגַא וצ ןעמּונעג עטצעל יד ךיז יז
 וצ גנּורעקלעפַאּב יד ןפורעג טָאה סָאװ ,ףורפיוא םענײמעגלַא
 טָאה ,טנַאּפּוקֶא ןשיסור ןטימ ףמַאק םּוצ רעװעג סָאד ןעמענ
 הנומא ןופ דישרעטנוא ןָא ,סנליוּפ ןיז עלַא, זַא ,ןדלָאמעג ןעמ
 עיירפ רַאפ טרעלקרעד ןרעװ דנַאטש ןוא םַאטש ,טרוּבעג ןוא

 ןרָאװעג זיא םעד ץוח ַא ."דנַאל ןופ רעגריּב עכיילג ןוא
 ןדיי וצ לעיצעּפס ,ףורפיוא רעשיערּבעה:שילוּפ ַא ןּבעגעגסױרַא
 .רעדירּב יד וצ גנוריגער-סקלָאפ, רעד ןּופ גנודנעו רעד טימ
 :טגָאזעג ןעװװעג זיא טרָאד ."ןּביױלג סוניּבר:השמ ןּופ ןקַאילָאּפ
 תעּב ,טרָא םוש ןייק ןּופ טגָאיעגסױרַא טשינ ךייא טָאה ןלױּפ
 ןענעז ןלױּפ ןיא .לטעטש וצ לטעטש ןופ ךייא טפרַאװ עװקסָאמ
 ןיא תעּב םילוּבלּב-טולּב ןוא ןעמָארנָאּפ ןייק ןעװעג טשינ

 ןעשעג טעװ סע ןוא .טריצירּבַאפ רדסּכ תופידר ןרעװ עװקסָאמ
 :געגנַאפעג רעװקסָאמ ןופ דנַאל סָאד ןעיײרפַאּב ןלעװ רימ ןעוו
 .יא ןוא ריא ;ןדירפ םעד ןסינעג ןעמַאזוצ רימ ןלעװ ,טּפַאש
 -ענערגַאּב ןָא טכער-רעגריּב עלַא ןציזַאּב ןלעװ .רעדניק ערע

 ןגעו ןגערפ טשינ טעוװ גנוריגער:סקלָאפ יד לייוו ,ןעגנּוצ
 ,טרָא-טרוּבעג ןגעװו קר ,םַאטשּפָא רעדָא ןּביולג סנצעמע

 ךעלדנעטשרַאפטסּבלעז ןּבָאה רעטרעוװ עקימַאלּפ עקיזָאד יד
 עיצַאמַאלקָארּפ ַא ןּבעגעגסױרַא ןּבָאה םינּבר .טקריװעג קרַאטש

 רימָאל, :ןרעדנַא ןשיװצ ךיז טגָאז סע רעכלעוו ןיא ,ןדיי ּוצ
 ןּבױלג זנוא ןיא ןץזָאלּבעגנײרַא רעטציא טָאה סָאװ ,טָאג ןּביױל
 טייהיירפ ןופ העש יד ןגָאלשעג טָאה סע סָאװ ,גנונּפָאה ןוא
 .לעה ןוא טומ !ןדיי רעדירּב .ְךָאי ןרעוש ןופ גנואײרפַאּב ןוא

 עטקערטשצגסיוא יד ןצרַאה ןצנַאג ןּופ ןעמעננָא רימָאל !טייקשיד
 בר רעװעשרַאװ ןטימ ןדיי עשילױּפ יד ."טנַאה עכצלרעדורּב

 .ָאירטַאּפ עשיליוּפ עלַא ןיא ןעמונעג ?ײטנָא ןּבָאה שארּב ?זיימ
 ןופ הליפת/ ַא ןַארַאפ וליּפַא זיא'ס .סעיצַאטסעפינַאמ עשיט
 .21861 .י ןיא ןדײ רעװעשרַאװ

 םנופ רעגנעהנָא ןעועג ןענעז ןדיי עלַא טשינ ,תמא סָאװ
 םוצ ךעלנע ןּבָאה ןטנעמעלע עשידיי ערעטלע יד .דנַאטשּפיוא
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 ,גרעבנענָארק דלָאּפָאעל ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ןקַאילָאּפ בוי
 וצרעד ,גנוגעװַאּב רעד ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טשינ סגנַאפנָא
 .רעדמוא ןוא טיירגעגוצ טוג ןעװעג טשינ זיא יז ןעװ ,ךָאנ
 ,לעפַאּב-סגנוריטורקער סיקסלָאּפָאלעיװ ךרוד טריצָאװָארּפ טרַאװ
 ןדיי ןופ לײטנָא םעד טלעטשעגנגעקטנַא ךיז ןּבָאה רקיע רעד
 ,ריאמ עשטיא 'ר ןיּבר רערעג ןטימ םידיסח יד דנַאטשפיוא ןיא
 ןּבָאה םידיסח יד .רעקצָאק ילעדנעמ 'ר ןופ םוקמ אלממ םעד
 .סקלָאפ רעד ןופ ןצנעדנעט עשירָאטַאלימיסַא יד ןיא ןעזעג
 יסַא ?יט ַא תעּב ,הנומא רעד רַאפ הנּכס עסיורג ַא גנוריגער
 .ורעזער ןקרַאטש ןיא ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה רעדיװ ןרָאטַאלימ
 ַא ןעװעג דנַאטשּפיױא ןיא ןדיי ןופ לײטנָא רעד זיא ךָאד יצ
 סשטיװעגנַאל ןַאירַאמ ,סרָאטַאטקיד-דנַאטשפיוא םעד .רעקידובּכּב
 .-עגוצ ןרעג בגַא טָאה שטיװעגנַאל .דיי ַא ןעועג זיא ץעוי-לעּב
 גנוריגער-סקלָאפ רעד ןיא .ץילימ-רעגריב רעד וצ ןדיי ןזָאל
 תעּב .לָאװ ןוא גרעּבנענָארק ןדיי יד ןסעזעג רעטעּפש ןענעז
 ףעמרַאדנַאשז ןעװעג אריּפַאש דיי רעד זיא דנַאטשפיוא םעד
 עקָארק ןופ רָאטקעריד-ײצילָאּפ ;טַאיװָאּפ רענוװָאק ןופ טנַאדנעמָאק
 קרַאטש לעירעטַאמ ךיוא ןּבָאה ןדיי .ןַאּביל דיי רעד ןעװעג זיא
 ַא ןעקנָאשעג טָאה גרעּבנענָארק .דנַאטשפױא םעד טציטשעג
 רַאפ לּבור ןָאילימ ייוצ טגרָאּבעג ןוא לּבור ןָאילימ ןּבלַאה
 יװ ,ןוטעג ערעדנַא ךיוא ןּבָאה סעכעלנע .ןקעווצ-סדנַאטשפיוא
 טָאה ןייטשנעקנופ .ײמרַא-סדנַאטשּפױא יד טריטנַאיװָארּפ ךיוא
 ןופ סלזיימ ,עיצינּומַא - רעשיפ רעדירּב יד ,רעװעג טרעפילעג
 ,ןַאּפש ןוא דרעפ - עיצילַאג ןופ ןַאּביל דוד ,ןרידנומ -- עקָארק
 .יו ןדיי עטסָארּפ .װ .זא .א ײלּב-ץיװָאטַאק ןופ גרעּבסגינעק
 .יִלעֶּב ערעדנַא ןוא סרעטסוש ,סרעדיינש עסַאמ עסיורג יד ,רעד
 טימ ,טנעקעג טָאה רענייא סָאװ טימ ןפלָאהעג ןּבָאה תוכאלמ
 ךיוא ןענעז ןדיי .טסניד-סגנושרָאפסיױא רעדָא ןעגנורעפיל ,תובדנ
 רעּבָא יװ יוזַא .אפּוג ײמרַא רעד ןיא ןעװעג וויטקַא רעייז
 .עג טשינ ןענעז סעיצַאמרָאפ-רעטילימ עשידיי ערעדנוזַאּב ןייק
 ןופ ןעגנונכייצסיוא ןייק טנָאקַאּב טשינ ךיוא ןענעז ,ןעוו
 סָאקשו:צשָאק ןיא שטיװעלעסָאי קערעּב ַא יװ ,ןדיי ענלצנייא
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 יילּבעג יד ןופ .18231 רָאי ןיא לסָאי ןוז ןייז ןופ רעדָא ןטיינ

 רעד ןופ ליײטנָא רעד זַא ,רָאלק רעּבָא זיא ןטנעמיקָאד ענעּב

 ןייק טשינרָאג ןעועג זיא ןטכַאלש יד ןיא טנגוי רעשייי

 יעטנענרעד רעד וצ ןפלָאהעגוצ קרַאטש טָאה סָאד ןוא רעניילק

 . .ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי ןופ גנּור

 עריא טימ טייצ רענעי ןופ גנורעדליש עלּופטכַארּפ ַא

 עטכישעג סנלױּפ ןיא ןטנעמָאמ עקידנקירד ןוא עקידנּבױהרעד

 סושָאטַאּפָא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא רימ ןּבָאה

 ריטַארעטיל רעשילוּפ רעד ןיא ךיוא רעּבָא ."רעדלעוו עשיליוּפ

 זיא ללכּב .ןטייצ ענעי ןופ גנורעדליש ןייא טשינ ןעמ טניפעג

 :עטיל רעשילױּפ רעד ןיא טקעיּבָא-סגנורעדליש סלַא דיי רעד

 טרעװ רע ,רעקילעפוצ ןיק רעמ טשינ סלָאמַאד טייז רוטַאר

 קיטסירטעלעּב רעשיליופ רעד ןיא טסַאג רעקידנעטש ,רעטּפָא ןַא

 .עיזעָאּפ ןוא

 ןּופ ,ןעגנּויצַאּב עשידיי:שילוּפ עיינ יד ןופ גָאזנָא ןַא

 זיא ,גנורעדירּברַאפ רעשיליופ-שידי רעקידנעיײטשרָאֿפ רעד

 "ןדיי ַא וצי :1862 .י ןּופ טכידעג סיקסװעיָאמעינ .ל

 .(?יטילעַארזיא ָאד,)

 רעמַאזניימעג ףיוא ןריוּבעג סָאװ ,טרעױדַאּב רּבחמ רעד

 םַאזניימעג ,ץרעמש-טלעוו ןּופ אשמ יד ןעמַאזוצ קידנגָארט ,דרע

 ךָאד דיי רעד זיא ,רענרעק סדרע-רעטומ רעד טימ טרענרעד

 ךיז ןּבָאה טנעה ערעייז ןוא ןקַאילָאּפ ןעװעג דמערפ גנַאל ױזַא

 ןכעלטניירפ-ךעלרעדורּב ַא ןיא ןפָארטעגפיונוצ טשינ לָאמנייק

 טּבעלעג טָאה עטָאּפַאק עלענָאיצידַארט עשידיי יד .קורד:טנַאה

 גנּוטכַארַאפ יד ןוא קעלפ-דנַאש ַא יװ ןקַאילָאּפ ןּופ ןוימד ןיא

 ןּופ םס םעד ןפַאשעג טַאט ןּוא טרָאװ טימ טָאה ןדיי ןופ

 לָאז ,טייצ עיינ ַא ןּבױהנָא ךיז לָאז רעּבָא רעטציא .תועשר

 ןּוא טפַאשטניירפ יד ןקרַאטש ךיז לָאז ,טייקכעלרעדורּב ןשרעה

 .הוהי טָאג רעד ןשטנעּב ןעמַאזוצ זנוא לָאז ןוא טפַאשּביל

 ןוא טָאג ןשידיי םוצ ןרָאװעג ךעלטניירפ וליפַא זיא'מ

 .הכרּב ןייז טעּב'מ

 .ָאלוװװ טױרעדליש (יקעישָאמ,) "ה ש מ , טכידעג ןייז ןיא
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 רעשיליוּפ ַא ןכלעװ ,רוחּב ןשידי ַא יקסלָאװ שזרעימיזד

 םייּב ןּבעל סָאד טעװעטַארעג לגניי:רדח סלַא טָאה טסיזַאנמיג

 יד ףיוא רעקיליוויירפ סלַא ךיז קידנעניפעג ,טציא .ךיז ןעקנירט

 ןופ ןּבעל סָאד השמ טעװעטַאר ,דנַאטשפיוא ןופ רעדלעפטכַאלש

 טשינ ןכָאנ .ץעינַאטסװָאּפ ַא ךיוא ,הבוט-לעּב ןקילָאמַא ןייז

 יד סָאװ ,םירבח עדייּב ןעניואוו ,דנַאטשפיוא םענעּבעגעגניײיא

 סלַא ןעמַאזּוצ ,טקיניירַאפ טסעפ יז ןּבָאה ןרַאפעג עמַאזניימעג

 .דנַאלסיױוא ןיא ןטנַארגימע עשיטילָאּפ

 ישזיר) "יכדרמ ןלעג, סיקסנַאּברוא ןופ יכדרמ

 ןרעטנוא רידנַאמָאק:עינַאטסװָאּפ ַא ךיז ייּב טלַאהַאּב .?ַאקדרָאמ

 םעד ייּב-טייטש רע .וצרעד ןירָאטעּפמיק ַא ,יורפ ןייז ןופ טעּב

 טָארד'מ שטָאכ ,סעצנַאטסװָאּפ יד ןּבעגסױרַא טשינ ןופ ןויסנ

 .טלעג טימ ןפיוקרעטנוא םיא טװּורּפ'מ ןוא טיוט טימ םיא

 יַאר) "בר; סיקסוװװאנאמאר ךיוא זיא ליפעגטימ לופ

 רעניּבַאר רעװעשרַאװ ןשיטָאירטַאּפ םעד טעמדיוװעג ,("ןיּב

 עקידנדייל סָאד ןזָאלרַאפ טשינ לי סָאװ ,1863 .י ןופ וװָארטסַאי

 .הלוח םעד ןירעגעלפ ַא יװ ,ןליױּפ

 ןעגנורעדליש סוטשָאטַאּפָא זַא ,ןעניימ טשינ ףרַאד'מ ןּוא

 ןעגנורעדליש עשיליוּפ יד רעדָא ןעגנויצַאּב עשידיי:שילױּפ יד ןּופ

 .תמא טשינ שירָאטסיה ןענעז ןיקסנישַארק זיּב ןשטיוועיקצימ ןּופ

 ןַא ןיוש זיא ןלױּפ וצ ןדיי עשיליוּפ יד ןופ טייקנדנּוּבעגּוצ יד

 ,לָאראנ ןּופ השמ רעטנאמרעד רעד ןיוש .טקַאֿפ רעטנַאקַאּבטלַא
 ךָאנ ןליױּפ רַאפ ףליה סעּב ץעמ ןיא בר רעקידרעטעּפש רעד

 :ֿנוהרָאי ןט:17 ןיא ןלַאפנָא עשיקַאזָאק יד תעּב ןפיולטנַא ןייז

 סקיטָאק לאקזחי ןעניד ןענעק ןלַאװק עשידיי סלַא .טרעד

 םעד ,ןלארשי 'ר ןגעװו טלייצרעד רע עכלעוו ןיא ,"תונורכז;

 ןלּוּפטנַאלַאט ,רעקיטַאמעטַאמ ,ּפָאק ןשינואג םעד ,דיסח רעקצָאק

 סָאװ ,עיגעטַארטס ןוא קיטילָאּפ ןיא החמומ ןסיורג ,רָאטיזָאּפמָאק

 .כרוד רָאי ןט.63 ןּופ דנַאטשפיוא ןשילױוּפ ןתעּב, ןעװעג זיא

 רעטנערּברַאפ ַא ןעװעג זיא רע .טמיטשעג שירַאטנוּב סיוא

 עגונּב זיא ןוא טָאירטַאּפ רעשיליּפ רעכעלקערש 8 ,קַאילָאּפ

 יַעג ןיא רע .טמיטשעג שיטסימיטּפָא טסכעה ןעועג לרוג סנלױּפ
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 ערעסערג 8 ךָאנ ןרעװ טציא טעװ ןליוּפ זַא ,רעכיז ןעװ
 יפָאה עסיורג טגיילעג טָאה רע .ןעוועג רעירפ זיא יז יװ הכולמ
 ןפלעה טעװ רענעי זַא ,ןטירד םעד ןָאעלָאּפַאנ ףיוא ןעגנונ
 עכלעװ ,ןריציפָא ןוא רעטילימ קידנקיש ,ןקַאילַאּפ יד ןגיז
 ,דנַאלסּור ןגיזַאּב ,רעטילימ ןשיליוּפ ןטימ טקיניירַאפ ,ןלעװ
 .חמחלמ יסיסכּת ןייק טשינ ןָאק ןוא רעטילימ טסָארּפ טָאה סָאװ
 ןיא ןועלעג טָאה רע ןעװ טסעפ רעייז ךיז ייּב ןעװעג זיא רע
 ןיא ןגיז ןטלַאהעגּפָא ןּבָאה ןקַאילַאּפ יד זַא ,ןעגנּוטײצ יד
 .סורַא ןוא טיירפעג ךיז טָאה רע ;ןטכַאלש ענעפרָאװעצ ערעייז
 רעמָאט .םילשורי ןעמּונעגּפָא טלָאװ'מ יו ,החמש ַאזַא ןזיװעג
 ,הלּפמ ַא ץעגרע טַאהעג ןּבָאה ןקַאילַאּפ יד זַא ,ןזעלעג רע טָאה
 רע .ןּבעגעגרעטנוא טשינ ךיז ךָאד רעּבָא ,טרעיורטעג רע טָאה
 ייווצ לָאמ ייוװצ יװ רעכיז זיא םיא ייּב זַא ,טהנעטעג ץלַא טָאה
 טָאה רע .המחלמ יד ןעניװעג טרָאפ טעװ ןליוּפ זַא ,ריפ זיא
 .ַאּפ יד ןּופ ןוחצנ ןרַאפ ןשרַאמ יירד טיירגעגּוצ טאהעג ןיוש
 ,ףירעד טסַאפרַאפ ןעװעג זיא שרַאמ רעטשרע רעד .ןקַאיל
 ּפָא טיג רע זַא ,ןּבײרשרעטנוא טעװ רסיק רעשיסור רעד ןעװ
 טימ עשרַאװ ןיא ןײרַא טעװ רעטילימ עשיליוּפ סָאד ןוא ןלױּפ
 עשיזיוצנַארּפ סָאד ןטײלגַאּב וצ -- שרַאמ רעטייװצ רעד ; ןוחצנ
 ןיק עשרַאװ ןופ ןרעקקירוצ ךיז ןלעװ ייז ןעװ ,רעטילימ
 ןּופ גנורעייפ רעד וצ - שרַאמ רעטירד רעד ןוא ךיירקנַארּפ
 ןיש טָאה רע ...עיצוטיטסנָאק רעיינ רעד טימ גינעק ןשילוּפ
 .יל ַא רעייז ןייז טעװ ןלױּפ ןיא זַא ,ןעמעלַא ןעוװעג חיטבמ
 עטשרע יד ןעװעג ןענעז ייז יװ טקנּוּפ ,עיצוטיטסנָאק עלַארעּב
 ןעזרעד טָאה רע זַא .."טלעו רעד ןיא ןטסילַאנָאיצוטיטסנָאק
 רע טָאה ,תולּפמ עשיליוּפ עטשרע יד ןגיוא ענעגייא יד טימ
 ,גנונפָאה יד ןריולרַאפ טשינ ךָאד רָאנ ,דניק ַא יװ טנייוװעצ ךיז
 .ָאפ ןייז ,ןליּפ ןופ רעקירדרעטנוא יד ,ןסור יד ּוצ האנש ןייז
 טשינ טושּפ טָאה רע ןוא רעשל ןיא ןעװעג זיא ,דנַאלרעט
 .ַאֹּב רע .ןסע ןסיּב ןייק ןטַאדלָאס עשיסור יד ןפיוקרַאפ ןזָאלעג
 טייג טולּב סָאד זַא ,שטעּפ ייװצ :רַאפרעד רכש ּוליפַא טמּוק
 טשינ ןענעז סָאד ליײװ ,הּבהאֹּב ןָא רעּבָא סע טמענ רע .םיא
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 דנַאטשּפױא רעד זַא ,קידנעעז ...םיחצור רָאנ ,ןטַאדלָאס ןייק
 ןָא טּבױה ,ןצרַאה םּוצ קרַאטש ךיז רע טמענ ,טליּפשרַאפ זיא
 .הרמ יד ךיז ןּופ ןגָאלשוצסױרַא ידּכ ,ןפנָארּב ןעקנירט קרַאטש
 ,הרוחש

 .ּומעמ רעשידיי ַא טקַאפ סלַא ןלייצרעד ּוצ טסייװ סָאד
 : | ,טסירַא

 םעד ןוא דנַאטשפיוא ןגעװ קרעװ עטסנטײדַאּב יד ּוצ
 .ַארק ןצנַאגניא קפס-ילּב טרעהעג םיא ןיא ליײטנָא ןשידיי
 רעד, ןַאמָאר רעקידנעּב יירד (ַאטיװַאלסעלאּב סיקסװעצש
 .("דישז,) "ד יי

 רעטסרַאּבטכּורפ רעד ןּבילּבעג ןּוא ןעװעג זיא יקסװעשַארק
 חע טָאה טייצ ןייז ןיא .גָאט ןקיטנייה ןזיּב רעּביירש רעשיליוּפ
 .ןעמַאזוצ רעלעטשטפירש עשיליוּפ עֶלַא לפיוו ,ליפוזַא ןּבירשעג
 עטסכעלדניפמע יד ןּופ רענייא ןעװעג ךיוא רעּבָא זיא רע
 עלַא ףיוא טריגַאער קרַאטש ןוא טייצ ןייז ןופ ןעודיווידניא
 עטכישעג יד .ןעגנּונײשרעד עכעלטפַאשלעזעג עקיטסלָאמַאד
 עשיריי-שיליוּפ עקידסלָאמַאד יד ןוא 1863 ןיא דנַאטשפיוא םנּופ -

 ןטייז רעטרעדנּוה ליפ יד ףיוא טרעדלישעג רע טָאה ןעגנּויצַאּב
 "דיי רעד, ןַאמָאר ןקידנעּב יירד ןייז ןּופ

 ךרּוד ןוא 1866 ןיא ,דנַאטשפיוא ןכָאנ ףּכיּת ןּבירשעגנָא
 שנכייצ ,טּבעלעגטימ ןיילַא ןשינעעשעג יד טָאה סָאװ ,םענייא
 רעקרַאטש ןוא טייקידתמא רעסיורג טימ סיוא ךוּב סָאד ךיז
 ,םכותּב םינינע עשידיי ךיוא ,ןכַאז ןוא ןשטנעמ ןּופ שינטנעק
 -ןשטנעמ ןוא רעגייטש-סנּבעל ןשידיי םעד עגונּב םינּפ יּפלּכ ייס
 -דנַאטשּפיױא רעד ּוצ גּוצַאּב ןיא ץוח יּפלּכ ייס ,גנוריצנערעפיד
 ,גנּוגצוװַאּב

 -עג ןגיוצרעד זיא ןָאמַאה 3ס}  ,ןַאמָאר ןופ דלעה רעד
 ןטייו ַא ןיא רענעפרָאװרַאפ ַא ,עמשטערק עשידיי ַא ןיא ןרָאװ
 ןוא רעטָאפ רעד ןּברָאטשעגּפָא םיא זיא ירפ .בושי ןפיוא קעה
 ענייז ןעגנערּברַאפ וצ טיונ רעסיורג ןיא סיוא םיא טמוק סע
 .שידיי ַא ךעלנייוועג זיא גנויצרעד ןייז .ןרָאי.טנגוי ןוא .רעדּניק
 -רַאפ ,ןשיטַאנַאפ ַא ייּב עשיגָאגַאדעּפ .טשינ ,עלעגָאיצידַארט
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 יי גיי יי עי סע טיי ...-
 ---+8 5 } 0 וי טא

 : : א יב

 א

 ןסיודג ַא רעּבָא רַאפרעד ,ןסעּכ ןשיטעקסַא ןַא ,דמלמ ןטלּפירק
 .הרוּת ןיא יקֹּב

 ןשיטעטשסיורג ,ןכייר ַא ןופ ץנעוורעטניא רעד קנַאד ַא

 ףעד ןיא ןּבעגעגּפָא ןטסָאק סמענעי ףיוא ,בקעי טרעװ בורק

 ױצ ליפ סיוא םיא טמוק סע ּואו ,עלוש רעכעלטסירק רצקיטרָא

 רעכעלטסירק רעטצעהעגפיוא ןַא ןיא דיי ןקיצנייא סלַא ןדייל

 ןייק ךיז וצ בורק רעכייר רעד םיא טמענ רעטעּפש .הביבס

 רעּבָא זיא בקעי .ןטפעשעג ענייז ןיא ןטלעטשעגנָא סלַא עשרַאװ

 -ַאעדיא ןַא טּבעל םיא ןיא .רעטמיורטרַאפ ַא ןָא זייוודניק ןופ

 טשינ ,ןּבעל עשידיי סָאד ןעיײנַאּב ליוו סָאװ רָאטַאמרָאפער-טסיל

 טרעלק רע ;הנומא רעשידיי רעד ןופ תודוסי:טנורג יד קידנרירנָא

 -טלַא רעד טימ רוטלּוק רענרעדָאמ רעד ןופ גנוקיניירַאפ ַא ןגצוו

 סבורק ןייז וצ טשינ רעּבירעד גיוט בקעי .עיצידַארט רצשידיי

 הביבס רעטרמוחרַאפ רענעי וצ טשינ ךיז טסַאּפ ןוא ןטפעשעג

 ,ןדעי ןטכַארַאפ עכלעוו ,ןרָאטַאלימיסַא עשידיי עשיטעטשסיורג ןופ

 םורַא ךיז טגָארט סָאװ ,טלעג טימ טּפָאטשעגנָא טשינ זיא סָאװ

 ןשיוטסיוא ףּכיּת טשינ ןעק'מ עכלעוו ,סעיצַאריּפסַא ערעכעה טימ

 .סנצּונ עלעירעטַאמ עקידלַאּב ףיוא

 ייז ייּב רחוס רעטריניפַאר ,רעטוג ַא ןרעװ וצ טאטשנא

 -עג ןוא רעטכָאט סמצנעי ןיא בקעי רָאג ךיז סּבילרַאפ ,בורק

 ענעי ןיא .עדליט רעטמולחרַאפ רעד ייּב טייקיטייזנגעק טניפ

 +טנגוי עקימַאלּפ יװ ןכַאז עכלעזַא טשינ רעּבָא ןעמ ןעק ןרעפס

 ,רוחּב ןכייר ,ןטסוּפ ַא רַאפ ןעדליט הנותח טכַאמ'מ ןוא עּביל

 ךצלטימ ןָא ןצנַאגניא ,בקעי .?עגעס קירנעה ,טסירעירַאק ַא

 ייימ ענעגייא ןַא ןּבָאה וצ הזעה יד טָאה סָאװ ךָאנ וצרעד ןוא

 רעד ןופ םיללּכ יד טימ םּכסה ןיא טשינ זיא עכלעװ ,גנונ

 טגָארט סָאװ ,הביבס רעשירָאטַאלימיסַא-שיטַארקָאטולּפ רעקימורַא

 טמיטשַאּב טלָאװ ,ןעקנַאדעג עשירָאטַאמרָאפער טימ םורַא ךיז

 *עג סבורק ןייז ןופ ןרָאװעג ןסיױטשעגסױרַא דנַאש טימ דלַאּב

 טָאה סָאװ ,בורק רעכייר ,רעטייװ ַא סעּפע טשינ ןעװ ,טּפַאשלעז

 .ןגעמרַאפ סיורג ַא ןּבירשענּפָא ,דנַאלסיוא ןיא קידנּברַאטש ,םיא

 ןןענכער ןָא ךיז ןעמ טּביױה ,השורי רעכייר רעד קנַאד ַא טשרע
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 .טמוקַאּב אפוג רע ןוא ץרא-ךרד םיא רַאַפ טַאה'מ ,ןבקעי טימ

 ןטכַארט ,ןסיוו ןייז ןפיטרַאפ ,ןדליּב וצ ךיז טייקכעלגעמ יד
 -נָא ענייז יירפ ןנָאזסױרַא ,ןעזנייא םענעגייא ןטיול ןּבעל ןוא
 .ןעגנואיוש

 רַאפ טשינ ןוא דיי ןשילױּפ ַא רַאפ ךיז טכַארטַאּב בקעי
 ךיוא רע טמענ ,דנַאל ןיא טכער-רעגריּב קידנרעדָאפ ,קַאילָאּפ ַא
 עשיטירק ןיא סרעדנוזַאּב ,ןליוּפ עגונּב ןטכילפ עסיוועג ךיז ףיוא
 עסיורג טגנַאלרַאפ ןוא רַאפעג ןיא זיא דנַאל סָאד ןעװ ,ןטייצ
 טשינ ךיז טזָאל .רע ,ּפעק-ץיה יד וצ טשינ טרעהעג רע .תונּברק
 ךיז טנכער סָאװ ,םזַאיזוטנע ןקיציה ןופ םָארטש ןטימ ןסיירטימ
 רעד טמוק רעּבָא םיוק .טייקכעלקריוו רערעטיּב רעד טימ טשיג
 טרעװ ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאּב יד ןעװ ,טנעמָאמ רעשיטירק
 ,םיתרשמ עשילױּפ ענייז ןוא םזירַאצ םעד ךרוד טריצָאװָארּפ
 .ענענַאטשעגפיוא יד ןופ ןעייר יד ןיא רע ךיוא ךיז טניפעג

 ןעװא :רע טּביײרש ,טכַאלש ןיא ןייג ןרַאפ ,האוצ ןייז ןיא

 *'עג ךיז טָאה ,טעװעטנוּבעצ ךיז טָאה קלָאפ עכעלקילגמוא סָאד

 וצ ךיורב סע זַא ,טליפרעד טָאה סע ןעװ ,ןיז-ילּכ יד וצ טּפַאכ-

 -עג ןייז ןיא גנולפייווצרַאפ ןופ טַאלּב קיטולּב יינ ַא ןּביירשרַאפ

 עניימ רַאפ ךיז ןלעטש וצ ןעוװעג טכילפ ןיימ זיא -- עטכישי

 --ךיא ,ךיא ןיּב טָא - :ןגָאז ןּוא ןעייר-ףמַאק יד ןיא ןדיי-רעדירּב
 ר

 רעד ןגעק דנַאטשפיוא ןופ גיז םניא קידנּבױלג טשינ

 ןיא לײטנַא ךָאד רע טמענ ,םזירַאצ ןטרעצנַאּפעג ןופ טכַאמ

 ןיִּב'כ לייו - ,ךיא ייג ,ףיורעד טקוקעג טשינ, :דנַאטשפיוא

 גנורעדירּברַאפ רעזנוא זַא ,זײװַאּב ַא ןּבעג וצ ידכּב ,דיי ַא

 ,טײג רע ."טַאט ַא רָאנ ,עזַארפ עטסוּפ ןייק ןעוװעג טשינ זיא

 רעד רעּביא רעטעּפש ךיז טרעגלַאװ ןוא טעדנואוורַאפ טרצוו

 .טנַארגימע רעשיטילָאּפ סלַא טלעוו

 ןשינעּבעלרעּביא עכעלנעזרעּפ סבקעי םיטרפ ןיא ןרעדליש וצ

 ףוסל טרעװ עכלעוװו ,ןעדליט טימ עּביל עכעלקילגמוא ןייז ןוא

 טימ קידנעייז םיּכסמ טשינ .קירּביא זיא ,טכעלקריוורַאפ ךָאד

 ןעמ זומ ,דלעה סיקסוװועשַארק ןופ ןעגנואיושנא עזעיגילער יד
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 .יי רייד םייה

 .מוא ןייז ףיוא טקוקעג טשינ - ,בקעי זַא ,ןענעקרענא ךָאד
 עשידיי עטסשיטַאּפמיס יד וצ ךָאד טרעהעג - ,ץנעװקעסנָאק
 ,ךיוא זיא טנַאסערעטניא .רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןיא ןפיט
 ענייז דלעה ןשידיי םעד ךרוד סיוא טקירד יקסװעשַארק זא
 ןוא ףױלרַאפ ןייז ,דנַאטשפױא םצד חּכמ ןעגנואושנָא ענעגייא

 ,טקנּוּפדגַאטש םעד ןטָארטרַאפ טָאה יקסװעשַארק .ןעגנוכיירגרעד
 טיײנַאּב טשינ טעװ ןּבעל עכעלטפַאשלעזעג עשילוּפ סָאד זַא
 ןכעלדירפ ַא ףיוא רָאנ ,ןדנַאטשּפױא ערענָאיצולָאװער ךרוד ןרעוו
 .טעּברַא רעקיסיילפ ןוא רעוויסנעטניא ,רעליטש ַא ךרוד ,ןפוא
 ןּוא יוּבפיוא רעשימָאנָאקע - ןייז ףרַאד גנוּבערטש-טּפױה יד
 ,םזיוויטיזָאּפ ןקידרעטעּפש םוצ ליּפשרָאפ ןימ ַא -- ,גנודליּב-סקלָאּפ
 ןרַאפ תומכ ןוא תוכיא טול רַאּבטכורפ ױזַא ןעװעג זיא סָאװ
 .ןּבעל ןשילױּפ

 .וטש קיסיילפ ,ןַאמָאר ןופ טעז'מ יװ ,טָאה יקסװעשַארק
 ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןוא םירפס טל ןּבעל עשידיי סָאד טריד
 .ַאּב ןעגנוּבעלרעּביא עכעלנעזרעּפ סבקעי ןופ ןָאפ ןפיוא .קלָאּפ
 יד ןוא רעגײטשסנּבעל ןקידסלָאמַאד ןופ רעדליּב רע טּביײרש
 ןיא טקריװעג ןּבָאה סָאװ ,ןטכיש עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ
 עשידיי ,רדח ןשידיי ןופ רעדליּב ָאד טניפעג'מ .ןּבעל ןשידיי
 א ןַארַאפ זיא םוטעמוא .הכאלמ ןוא לדנַאה ןשידיי ,תוסנרּפ
 .ַארט ןטלַא ןוא שטנעמסטעּברַא ןשידיי םוצ עיטַאּפמיס עפיט
 ןּוא גנוטכַארַאפ יד זיא רעקרַאטש ךָאנ רָאנ .דיי ןלענָאיציד
 ךיוא שטָאכ - ,שטנעמ-ץנַאניפ ,רָאטַאלימיסַא-דיי םוצ האנש שממ
 יד טנַאקַאּב טוג זיא ,ןיקסווָאינעשזרָאק רעירפ יװ ,ןיקסוועשַארק
 עקיצנייא סָאד זיא טלעג :טייקיריג.טלעג רעשידיי ןופ הּביס
 ךעלשטנעמ םיא ,ןענכער םיא טימ ךיז לָאז'מ זַא ,ןדיי ןרַאפ לטימ
 ןיא טוט ןופ ךיז ןעװעטַאר וצ רעװעג עטסעּב סָאד ,ןעלדנַאהַאּכ
 .ןטנעמָאמ עכעלרעפעג

 .ענ שטיװעצמעינ טָאה רעירפ רָאי קיסיירד ךרע ןַא טימ
 ןסינעג סָאװ ,דנַאל ןופ רעגריּב עכעלצונ ןדיי ןיא ןעז טלָאװ
 .ַארייא וצ ךיז ןפורעג ייז קעװצ םעד וצ ןוא טכער עלַא ןופ
 רָאג .ךַארּפש-דנַאל יד ןענרעל ןוא ןדיילק שידָאמ ךיז ,ןריזיעּפ
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 ראשי ראט רשיוי

 רעשּפיה גונעג ַא .ןטירשטרָאפ טכַאמעג הלּכשה יד טָאה טָא

 קא הרש ,ןרעינַאמ ענרעדָאמ ןעמונעגרעּביא טָאה ןדיי לייט
 ,שידיי ןדייר טרעהעגפיוא ןּבָאה ךעלקינייא ןוא רעדניק סּבייל
 ןופ ןרָאװעג זיא סָאװ רָאנ .קִיעפ-ןָאלַאס ןרָאװעג וליפַא ןענעז

 עטסוּפ !ןטכַארט וצ שממ ליורג ַא ?ןיקסװעשַארק טול ,יײז

 עקסַאמ רעד רעטנוא טייקיטשינ רעייז ןטלַאהַאּב סָאװ ,ךעלשטנעמ

 .עיצַאלימיסַא ןוא טייקשילױּפ ןופ

 ןרָאי רעקילדנעצ טימ זַא ,ןּבױלג וצ רעװש שממ זיא'ס
 -נײרַא ףיט ױזַא ןעגנולעג רעלעטשטפירש ןשיליוּפ ַא זיא קירוצ
 ןשטנעמ טכיש ןדמערפ ַא ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד ןיא ןעגנירדוצ
 ;קיכיסּפ רעטריזילַאטסירקסױא ןַא ןָא ,ןגניי רָאג ַא וצרעד
 טשרע ךיז טָאה סָאװ ,הביבס ַא ןרעדליש יירט-דליּב ױזַא ןוא
 טימ טייקכעלטנפע רעטיירּב רעד רַאפ טקעלּפטנַא רעטעּפש ליפ
 רעשילַארָאמ ןופ ,םזילַאירעטַאמ ןופ םוהּת ַא .ףוצרּפ ןסואימ ריא
 רעד ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא זנוא רַאפ ךיז טנפע טייקנלַאפעג
 ןעעזרעד רימ .עיצַאלימיסַא רעשילוּפ-שידיי רעקידנעײטשטנַא
 ןענעז סָאװ ,לַאעדיא ןָא ,המשנ ןָא ,ץרַאה ןָא ןשטנעמ ךיז רַאפ
 ,ןסייה רָאנ טעװ ץעמע סָאװ ןיא טלעג רַאפ ןּביױלג וצ טיירג
 ,הזה םלוע ןופ ןסינעג סָאד ,עּבטמ יד :זיא טָאג רעייז לייװ
 ענעגייא ,םינינע עכעלטפַאשלעזעג .ןטפעשעג ןיא גלָאפרעד רעד
 ,עינַאטסװָאּפ יד יװ עקיטכיו עכלעזַא וליפַא ,עקידתונכש ןוא
 םינינע-סטפעשעג זיולּב ןשטנעמ סַאלק ןקיזָאד םעד רַאפ ןענעז
 ,טנכערעגסיוא ,עיצקַאזנַארט-ןזרעּב ַא יװ סע ןעלדנַאהַאּב יז ןוא
 ,טריוורעזער ךיז טלַאה'מ .סעקוועשטיּפ עלַא טימ טרילוקלַאקסיוא
 ,רעגיז ןופ דצ ןפיוא ןלעטש ןענעק וצ דימּת רעטעּפש ךיז ידּכ
 ַא טדיײל רערעכַאװש רעד זַא ,ייז ןעעז םיוק ; ןרעקרַאטש ןופ
 .רעטנעָאנ ַא ןייז וליפַא סע לָאז ,ןלַאפ םיא ייז ןזָאל ,הלּפמ
 א ןופ ןּפיט עטסוּפ ,עשירָאטַאלימיסַא עקידלקע יד ןגעקטנַא
 ,לעגעס קירנעה ,הַארָאּב ןָאמיס ןוא לעומַאס רעדירּב ,ןַאמ יאּול
 . --ַאקסװָאקרָאטװ רעטכָאט ןוא רעטומ ,סכַאּבנעעז ןּוז ןוא רעטָאפ
 "ד ןוא דלאטרעּב ןוא בקעי ןלַאקידַאר עגניי יד ןעניישרעד
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 ?אומש ,סעװעמ לקנַאי ,יקצעיװָאנכַאמ םהרבא :ןדיי עטלַא
 .םיכאלמ יװ שממ - ןרהא רעטלַא רעד ,רעלדנעה

 ןענישרעד ןענעז ןַאמָאר ןשידיי סיקסװעשַארק ךָאנ ץרוק
 .עג ןּבָאה סָאװ ,ןעגנופַאש עשירַארעטיל עשיליוּפ ערעדנַא ךיוא
 ד ר ַא װ ד ע 1868 .י ןיא לשמל יװ ,ןדיי עמעט ַא רַאפ טַאה
 עכלעװ ,"דיי רעד, ןטקַא ףניפ ןיא עמַארד סיקסװָאּבול
 ןופ .נ .א גרעּבמעל ןיא סרוקנָאק ַא ףיוא ןרָאװעג טרימערּפ זיא
 .ָארדערפ .סקעלַא

 ןגניי ַא ןשיװצ שינטלעהראפ-עּביל ַא טרעדליש עמַארד יד
 רעטכָאט ַא ,עקלע עקשידיי רענייש ַא ןוא םַאדַא ףַארג ןשילױוּפ
 .ַאפ רעטלַא ןוא ברוקמ ַא ספַארג םעד ,ןײטשדלָאג ריקנַאּב ןופ
 .טניירפ-ןעילימ

 רָאנ טשינ עקיצנייא יד טעמּכ זיא גנופַאש סיקסוװָאּבול
 ואװ ,רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןיא וליפַא רָאנ רעשילױּפ רעד ןיא
 זיא רעטנוא ךיז טיג ןוא ןָא טפיירג סָאװ ,דצ רערעכַאװש רעד
 קידנעייז עקלע .רעכעלטסירק רעד רָאנ ,דצ רעשידיי רעד טשינג
 ןיוש וצרעד ןוא ענעגָאלשעגרעדינ ַא ,הנמלא עקשטעגניי רָאג ַא

 ךיז טלעטש ,טנעגַאןזרעּב ןשיטַאּפמיסמוא ןַא רַאפ עטסנקרַאפ ַא
 ,ףַארג ןגניי ןופ ףירגנָא-סליפעג םעד ןגעקטנַא קרַאטש סגנַאפנָא
 .הלּכ ןוא רעטומ ןייז ןופ טסיירט עקיצנייא יד זיא רעכלעוו
 ןוא ןעגנּימַאּב ענַײז רעטנוא ךיז יז טיג ףוסל רעּבָא .עניזוק
 ענייז ןופ טייקטסנרע רעד ןיא ךיז טגייצרעּביא יז :העּפשה
 ןסיוטש רעּבָא ָאד .טיײקנּבעגרעּביא ןייז ןיא ןוא ריא וצ ןליפעג
 ןוא גנוגייצרעּביא ןופ תועינמ עטנַאקַאּב יד ףיוא ןָא ךיז ייז
 ןסַאר ,תונמא ןשיװצ תוציחמ עטלַא רעטנזױטרָאי יד ףיוא ,הביבס
 ןקילדא ןשיװצ עטפרַאשרַאפ סרעדנוזַאּב וצרעד ,סעיצַאנ ןוא
 .ןדיי ןטעטכַארַאפ ןוא קַאילָאּפ

 ,עטּבילרַאפ עגניי יד יװ ,עידעגַארט ערענעלק ןייק טשינ
 ןכלעװ ףיוא ,ןיײטשדלָאג ריקנַאּב-לקניװ רעטלַא רעד רעּביא טּבעק
 ץנַאג ןייז .ךעלטנגייא ךיז טיצַאּב עמַארד רעד ןּופ ןעמָאנ רעד
 החּפשמ ספַארג ןופ ץצוי-לעּב רעלציסנַאניפ ןעוועג רע זיא ןּבעל
 טיירג ,ןעגנויצַאּב עטסכעלדניירפ ןיא ריא טימ ןענַאטשעג ןוא
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 וצ רעּבָא קערש יד .ןּבעגוצקעװַא ןּבעל סָאד שממ  ײז רַאפ
 ,רעכעלטסירק ַא ןיא ןייגרעּביא טעװ סָאװ ,דניק ןייז ןרילרַאפ
 ןעװעטַאר וצ ידּכ .עגושמ טעמּכ םיא טכַאמ ,הביבס רעדמערפ
 עטסערג יד ןריפוצסיוא טיירג רע זיא רעטכָאט ןייז ךיז רַאפ
 םעד שימָאנָאקע טריניאּור רע .סנכערּברַאפ וליּפַא ,ןטייקניימעג
 טימרעד .סערעפַא עניימעג ךרוד עילימַאפ ןייז ןוא ףַארג ןגניי
 ןייז ךיז ןופ ּפָא טסיוטש רע ,ןופרעד ךוּפיה םעד רע טכיירגרעד
 ןיש סע זיא ,גנוניזַאּב וצ טמוק רע ןעװ ןוא .דניק קיצנייא
 .רעטַאמ ,ןעניאור זיולּב ןיוש ןענעז םיא םורַא לייוו ,טקּפש ּוצ
 הלּכ ןוא רעטּומ ןייז ,ףַארג רעגניי רעד .עשילַארָאמ ןּוא עְלעי
 םיא טָאה רעטכָאט יד ; םינצּבק ,ןשטנעמ ענעכָארּבעצ ןענעז
 טלַאפ אפוג רע ןוא ,ןענופעג טשינ רעּבָא קילג ריא ,ןזָאלרַאפ
 .ּפעלק-לאזקיש ערעוװש רעטנוא

 -ַאּב קרַאטש ןלעטש עכנַאמ ןיא זיא קרעװ סיקסווָאּבול
 רקיע רעד ,"רחוס ןשינַאיצענעװ, סריּפעקעש ןּופ טסּולפנייא
 סע ןכלעװ ,ןײטשדלָאג ריקנַאּב ןטלַא ןּופ גנורעדליש רעד ןיא
 טשינ טייוו רעּבָא זיא רע .ןליפעג:המקנ סקָאליײש ןשרעהַאּב
 - פריּפסקעש יװ ,רּוגיּפ עכעלשטנעמ-ןײמעגלַא ןוא עשיגַארט  ַאזַא

 .רעּביא רעכיג ןייז ךעלריטַאנמוא ירמגל זיא'ס .דלעה רעשיסַאלק

 -רניוש ּוצ טייקכעלרע ןּופ ,האנש וצ טפַאשטניירּפטּוג ןּופ גנַאג

 טשינ ּוצרעד ןּוא סַאה וצ עּביל ןופ ,טייקניימצג ןוא יירצל

 קרַאטש ,ןטנכערַאּב סיורָאּפ ַא ןיא רָאנ ,דנַאטשּוצ ןוויטקעּפַא ןיא
 ,ןטכַאדַאּב

 ןרעטנוא יקסוואּבול טָאה ןדיי עגונּב טייקוװיטקעיּבָא
 ןסיורג ןייז ןיא ןזיװַאּב ךױא ,טורק ײלאּב םינָאדװעסּפ
 -יבַאּפ ַאנ) "טיײקפיש רעד ףיוא, 1873 .י םנּופ ןַאמָאר
 .(?יצשָאל

 ןרהא ריבג רעד יװ ,ןפיט עשידיי עקיטרָאד ענייז ּביוא
 ּוצ טשינ ןרעהעג ,גרעּברעּבלי המלש קינטנעצַארּפ רעד רעדָא

 ײז ןּבעל דלַאּב רעּבָא רע טלעטש  ,עשיטַאּפמיס רָאג יד
 ּוליפַא ערעקיטסניג רעדָא עכעלנע ןיא ןעוט סָאװ ,ןקַאילָאּפ
 ץירּפ םעד ןריניאור םייּב .ןדיי יװ סטכעלש רעמ ליפ סעגַאל
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 ןרעסואימ ןוא ןרעסערג ליפ ַא ןייטש שטייד רעד טָאה יקציכעל
 ןּופ ןטיטעּפַא עשירעכואו יד רעדיװ עגונּב ;ןרהא יװ לייטנא
 לאכימ טשריפ רעד ּפָא טשינ ןּופרעד ךס ןייק טייטש ןהמלש
 סָאד :טייקילײה ןייז גרעּברעּבלז המלש שטָאכ טָאה ,ןיײלַא
 ,עדלָאג רעטכָאט עקיצנייא ןייז ןוא סנייז ןּבעל-ןעילימַאפ ענייר
 עלַא ענייז טגײל רע רעכלעװ ףױא ,טרעטעגרַאפ רע עכלעוו
 ,טפַאשּביל עכעלשטנעמ עצנַאג ןייז סיוא טסיג ןּוא ןעגנונּפָאה
 ,שטנעממוא רעד ,רעקיריג-טלעג רעד ,?אכימ טשריפ רעד תעּב
 סָאד טמסרַאפ ןּוא ןּבעל-ןעילימַאפ ךעלשטנעמ טשינרָאג ַא טריפ
 .יורפ רעגנּוי ןייז ןּופ ןּבעל

 רעד סע טעז ,עטכַאילש רעד ןּופ ענִיּור רעד ךייש סָאװ
 ריא ןיא ,רענעגייא ריא ןיא רָאנ ,דלוש סנדיי ןיא טשינ רֹּבחמ
 זיא ,שיטיײל ךיז ןריפ סָאװ ענעי .טײקנזָאלעצ ןוא ןיזטכייל
 רָאנ ,רערעכואו םּוצ ןעמּוקּוצנָא טשינ ןכיורּב ייז רָאנ טשינ
 .ןגעמרַאפ רעייז ןרעמרַאפ ,סעיציטסעווניא ןכַאמ ,ךָאנ ןרָאּפש ייז

 -ַארט ַא ּפָא ךיז טליּפש זיוה סגרעּב-עּבליז לאומש ןיא
 +-רעד רעד ןיא םזילַאּוד םנּופ אצוי-לעופ ַא זיא עכלעו ,עידעג
 .הרוּת :רעדניק ערעייז ןדיי ייּב ןּבעג טגעלפ'מ סָאװ ,גנויצ
 ײד רַאפ גנודליפ עכעלטלעװ ןוא םירוחּב יד רַאפ יירענרעל
 עלערוטלוק טימ גנּודליּב עשיאעּפָאריײא קידנציזַאּב .ךעלריימ
 ןסירעג ךעלדיימ יד ךעלדנעטשרַאפטסּבלעז ךיז ןּבָאה ,ןרעינַאמ
 ,רעקידנסירד רעד וצ הביבס רעכעלרעטלַאלטימ רעייז ןופ
 ןּבָאה ייז ּואו ןוא קסַאילּב  ַאזַא טימ ןעקניװעג טָאה עכלעוו
 ףעליש ,ריּפסקעש ַא ןּופ ןדלעה עכעלרעטיר ןפערטּוצנָא טּפָאהעג
 -רַאֿפ עשימייה יד ּוצ טסַארטנָאק ןפרַאש ַאזַא ,קַאזלַאּב רעדָא
 ,עטסטנעָאנ יד ייּב קידנעניפעג טשינ .ךעלטיילעגנוי עטעיַאמש
 =דנעטשרַאפ ןייק ,םינינע עװיטַאלוקעּפס ןיא ענעּוטרַאפ קידנעטש
 ןרעױמ-ָאטעג יד ןּופ ןסירעג ךיז ייז ןּבָאה ,ליפעגטימ ןייק ,שינ
 'טלעוו ןיא ןעילפ וצ טיירג ,ךעלרעטַאלפ ענעגנַאפעג יװ סיױרַא
 .עג יײּברעד ןּוא ,עּביל רעכעלטעג ,רעקיּביײא ןּופ ,תונויזח ןּופ
 'טָאה סע ןכלעו טימ ,עלעכיימש ןּביל ןטשרע ןּופ ןּברק ַא ןלַאפ
 .ןַאושז-ןָאד ַא טפָא רעייז ,טסירק רעטנַאגעלע ןַא ןעקנָאשַאּב יז
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 רעּביא ךיז טרזה טלָאמעד ןוא .ףרואווסיוא רעקיסַאלקטשרצ ןַא
 ףןעקַאליײש ןּוא ןעקייסעשז ןּופ עטכישעג יד

 ךרוד טריפרַאפ טרעוו ,רעטכָאט סגרעּברעּבליז ,עדלָאג ךיוא

 ןעו ,טנעמָאמ ןיא קעװַא יז טפרַאװ רעכלעוו ,ףרּואװסױא ןַא

 עקידהסיסג-ברע ,ענעכָארּבעצ ַא ןּוא ,דניק ַא ןריוּבעג ףרַאד יז
 סנעמעוװ ףיוא ,רעטָאפ רעטרעטעמשעצ רעד טשרע ריא טניפעג

 | ,ּפָא גנוי טּברַאטש יז טנעה

 יד ךָאנ ,רעטכָאט עּביל ןייז ןרילרַאפ ןכָאנ טשרע ןּוא
 עטּבעלעגרעּביא רעווש ךָאנ ,ןעגנורעטישרעד עטּבעלרעּביא ףיטש

 ןשטנעמ ןּבעג טשינ ךָאד ןעק עּבטמ יד זַא ,קידנעעזרעד ,תורצ

 ,טײהנעגנַאגרַאפ ןייז ףיא הטרח המלש טָאה ,קילג ץצנַאג סָאד

 ,םישעמ עסואימ ענייז ףיוא

 ענעריולרַאפ יד טסיזמוא קידנכוז ,גנולפייווצרַאפ ןייז ןיא

 טשינ יז טעװ רע זַא ,ןוּבשח ַא ּפָא ךיז רע טיג ,רעטכָאט

 טניײװ דיי ַא ,ףליה ךָאד טצעּב דיי ַא; רע לייװ ,ןעניפעג טכייל

 עכלעוו ,רעטכָאט ןייז קירּוצ טעּב זיולּב דיי ַא ןוא זיולּב ךָאד
 זיא יז !טיוק ןיא ןריוּבעג ,עקשידיי ַא רָאנ ךיוא בגא ךָאד זיא

 יד ןוא רעטכַָאט סלאומש רָאנ ,דניק שיצירּפ ןייק טשינ ךָאד
 .ענעסיוטשרַאפ ןָא דימּת ןופ ,ענעטלָאשרַאפ ךָאד ןענעז סלאומש
 ;עילַאק סע טכַאמ ןּוא טצעילוה םיצירּפ ריא ןוא טלעג ןּבָאה רימ

 טשרמולּכמ רימ ןענעז רעּבירעד ;ענעשעק ןיא זנוא ייּב טנעז ריא
 ערעייא ןּופ דרע יד רָאנ טפיוקרַאפ ריא ןוא קיטכערטרעדינ

 !םינסחי עסיורג ייּברעד טנעז ןוא לייא ןַא ךָאנ לייא ןַא ,תובא

 ןימ ןופ טכַאלעג רעטכעט עשהררש יד ןּבָאה לטעטש ןיא

 .רעד טסַאּפשעג ,םישוּבלמ ענייש עריא ףיוא ןגיּפשעג ,רעטכָאט
 "עג ,ייז ןופ שיזיוצנַארפ טנעקעג רעסעּב טָאה יז סָאװ ,ןופ

 ."ייז ןופ ןעוועג רעטצדליּב
 ינא עכעלרע ןָא ךיא טפערט ןוא ,ךעלרע טרעװ המלש

 ןכעלגעמ ַא ןיא ןּבױלג ןָא טּבױה רע .ןקַאילָאּפ עקידנעטש

 סיוא טפור רע  ,סעיצַאנ ןּופ תודחא וליפַא ןוא ןּבעלנעמַאזוצ
 ןשטנעמ עכלעזַא רעמ ןייז ןטלָאװ סע ןעװ, :ןיקצילדָאמ וצ

 ייװצ ןשיװצ האנש ןייק טריטסיזקע טשינ ךָאד טלָאװ ,ריא יװ
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 יעֹּב ךיוא ןטלָאװ אפוג רימ ןוא ךיז ןּבענ ןּבעל סָאװ ,סעיצַאני
 טמיטשַאּב רעּבָא ןדיי רימ ןענעז ןצנַאגניא , ..."ןעוועג ערעא-
 ועדָא ןערָאנש !ןּוט טלָאזעג רימ ןּבָאה סָאװ ...!קידלּוש טשינ
 נָא טלָאזעג ךיז רימ ןּבָאה סָאװ וצ ..?רעגנּוה ןופ ןּברַאטשי
 ּוליפא ןוא .ןסױטשעגּפָא זנּוא ןעװ טָאה םּוטעמוא זַא ..? ןעּפעשט-
 ,ןעװעג רעסעּב טשינ םיא זיא ,טדמשעג ךיז טָאג ץעמע זַא
 זנוא רַאפ ןוא ,דמושמ סלַא טצּומשַאּב םיא טָאה ריא םורָאװ
 .ןעװעג רענעריולרַאפ ַא יאדװַא ןָאד דע זיא-

 עקיטעטליואו ףיוא טלעג ךס ַא טיג ,הבושּת המלש טוט

 .רעד טגנערּב ,עיצַאנ ןוא ןּביױלג ןּופ דישרעטנוא ןָא ,ןקעווצ-
 ,ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי ןשיװצ ןּבעלנעמַאזוצ רעסעּב ַא ןײרַא טימ
 ןטוג ןזייװסיורא זומ'מ, זַא ,םיּכסמ ןענעז םידדצ עדייּב ןוא:

 ןייטשרַאפ וצ ןעימַאּב ךיז זּומ'מ,, זַא ,"ןּבעלנעמַאזוצ ַא וצ ןליװ

 יָאּבַאז עטרעטלערַאפ ןּופ ךיז ןגָאזּפָא ןוא ןטייװצ םעד רענייא-

 ."סענָאּב -
 "די, רעד עמַארד ןייז ןיא ךיז טָאה סָאװ ,יקסוװוָאּבּול

 רע שטָאכ ,ןײטשדלָאג ריקנַאּב ןטלַא םעד ןײטשרַאפ ּוצ טימַאּב-

 סָאװ רע ;קָאלײש רעשיליוּפ ןימ ַא םיא ייּב ןעמוקעגסױרַא זיא-
 .?יז המלש ןטלַא םעד טריפרעד רעצ ןוא קילגמוא ךרוד טָאק
 טימ םולש ַא וצ "טייקפיש רעד ףיוא , ןַאמָאר םנופ גרעפרעש

 ןדייל טשינ רעּבָא ןעק - ,םינכש עכעלטסירק ,עכעלרע ענייז
 ןייז ןּופ ןָאזשיפ דמושמ רעד ןוא םידמושמ-ןטסירעירַאק יצ

 ("ןעיש ימַאכָאק ימ) "ביל ךיז ןּבָאה רימ, עידעמָאק

 עשיטַאּפמיסמוא יד ןופ רענייא ,רעטעררַאפ סלַא סױרַא טמוק-
 ןָא טפָא ױזַא רעטעּפש ךיז טסיוטש'מ עכלעוװ ףיוא ,ןסעכעמ:

 .רּוטַארעטיל רעשיל'יּפ רעד ןיא

 יטנַאלַאט רעד ןפַאשעג ךיוא טָאה "דיי רעד, עמַאױד ַא

 (י..לע) קינסַא םַאד ַא טעָאּפ רערעלוּפָאּפ ןוא רעלּופ
 טימ טעװערעק סָאװ ,עמַארד רעד ןיא ןָאזרעּפ:טּפױה יד

 רעכלעוו ,גרעּבניוו דמושמ רעד זיא ,ןשינעעשעג ןוא ןשטנעמ:
 רעכעלטסירק ַא ןופ גנוסיוטשּפָא ןוא גנושיוטנא-עּביל ַא תמחמ זיא
 טָאה גרעּבנייוו .םורַא ןצנַאג םוצ האנש טימ טליפעגנָא יורפ;
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 רעשילּפ רעד ןיא ןפיוקוצנייא ךיז ידּכ סעכעלגעמ ץלַא ןּוטעג

 ךָאטעג ,סניטסירק וצ סנכדשעג ,טדמשעג ךיז :טּפַאשלעזעג

 'ןוא סַאה טימ זיא המשנ ןייז רעּבָא .ןקַאילָאּפ תובוט עסיורג

 ןּופ ּפָא ןעמעלַא טסיוטש רע  ,ּפַאזעגכרודַא טייקניימעג

 .סעגירטניא ענעגייא ענייז ןופ ןּברק ַא טלַאפ ןוא ךיז

 'םירמושמ:ברע סיקסוועשַארק ןּופ ןּברַאפ עכעלסעה יד

 -ּפָא ןוא רעלעקנוט ךָאנ גרעּבניײװ דמושמ סקינסַא ןיא ןרעוו

 .רעכעלסיוטש

 'טייטש עיצַאלימיסַא רעקידנעטשלופ ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא

 סיקצענרַאס טנומגיז ןופ ריִקנַאּב רעשידיי רעד ךיוא

 'טלעטש סע עכלעװ ,ןעגנורעטש יד .'קינשטענָאלס, עידעמָאק

 עמַארד יקסװָאּבול ןיא ריִקנַאּב רעשידיי רעטלַא רעד סױרַא

 רעד טציזַאב סע עכלעװ ,ןלופורקס יד רעדָא "דיי רעד,

 ןיא טסיסנַאניּפ םעד ,דמושמ ןשידי םוצ דצ רעכעלטסירק

 קידתונמחרמוא ױזַא םיא ןרעטיּברַאפ סָאװ ןוא "דיי, סקינסַא

 .ךלצה ןייז ןוא ןיקצענראס רַאפ טשינ ןריטסיזקע ייז-.ןּבעל ןייז

 רעכעלנע ןַא ,טייקכעלרע עגונּב ,ּפיט ַא זיא ריקנַאּב-דיי רעד

 -עג רעמ ַא רָאנ ,"ןדיי; ענייז ןופ ןרהא סיקסװַאינעשזרָאק וצ

 ןוא ןטּפַאשטנַאקַאּב עטיירּב טימ ,רעטרעלקעגפיוא ,רעטעדליּב
 רע זיא םנחּב טשינ :ןצנעדנעט עשירָאטַאלימיסַא עקרַאטש רָאג טימ

 ןעװ ,ןענרהא ןופ רעטעּפש טרעדנוהרָאי ןּבלַאה ַא טימ ןריוּבעג

 יד ןעמונעגנָא ןוא טירש עסיורג רָאג טכַאמעג טָאה הלּכשה יד

 ,גנוגעװַאּב:דמש ַא ןופ םרָאפ

 עטשרע יד :יענעז רּבהמ ריא ןוא עידעמָאק עקיזָאד יד

 עכלעװ ,רוטַארעטיל רעשיטַאמַארד רעשיליוּפ רעד ןיא ןּבלַאװש

 -סַא רעכעלרע ,רענעפָא ןַא ןופ טייקכעלגעמ רעד ןיא ןּביױלג

 .םידדצ עדייּב ןופ עיצַאלימ

 :רעוו ערעמירַאװ טעמדיו רעטכיד:עינַאטסוװָאּפ-ךָאנ יד ןּופ

 רעשיװַאלצַאר,} רעד ןופ רּבחמ רעד ןדיי ןשילױּפ םעד רעט

 -צעיװָאזַאמ, ןפורעג ,שטיװָאטרַאנעל ליפָאע ט ,"טכַאלש

 עשירַארעטיל ענייז ןיא ןויטאמ עשידיי יד ץוחַא ."קינריל רעק

 *לארשי ןטלַא ןופ ײהרשעג-יי וװ, ןיא רע טיג ,ןעיירעצינש
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 סָאװ ,גנוזיילרעד ןוא ןייַּפ סנלױּפ ןופ ןעגנועז עשיטפילַצקָאּפַא

 -ַאֹּב ןייז ףיוא ,ןשידיי םוצ ךעלנע ,קלָאפ קידנדיײיל סלַא טרַאװ

 .גנוקירדרעטנוא ןופ גנויירפ

 ןופ "ןעגנַאזעג עשילּביּב, יד ךיוא ןענעז טסנרע רעײז

 טימ שטָאכ ,רעגייטש ןשינָארײּב ןֿפױא יקסעיּוא לצנרָאק

 -ַאש סנָארייּב וצ טשינ ייז ןכיירג ָאוינ ןשירצלטסניק רעייז

 .ןעגנופ

 ןיא יקסעיּוא ךיוא טזייװ ןדיי עגונּב טייקידרשוי-טשינ יד

 רעשידיי ַא ןכלעװו ןיא ,טנעמגַארּפ ןשיטַאכַארד ַא

 ענייז רַאפ סָאלש ןכעלרעטיר ןופ טגָאירַאפ טרעװ  רָאטקָאד

 יד ןופ ךוּפיה רעד ןענעז סָאװ ,תוצע עשיניצידעמ עקיטכיר

 רעכעלטסירק ַא ,עגעלָאק-ךַאפ ןייז סָאװ ןדָאטעמ-לייה עקיניזמוא

 םעד טסייה רָאטקָאד רעשידיי רעד .עדָאװציָאװ םעד טיג ,אפור

 רעכעלטסירק רעד תעּב ,ןעניוש ךיז ןוא ןעור ןקנַארק-רעװש

 ;ןטרָאּפס עטכייל עכעלנע ןריפ ןוא דרעװש ןטימ ןטכעפ טסייה

 ,טּביױלעג - טסירק רעד ןוא טגָאירַאפ-דיי רעד רַאפרעד טרעװ

 רעכעצפרעטיר רעד רעסעּב טכערּפשנא טייקיניזטכייל ַאזַא לייוו

 עכעלריקליוו-קיניזמוא  ַאזַא טקנוּפ זיא גנולדנַאהַאּב יד .קיכיסּפ

 ."ןיקסוװאינעב, ןיא רעשדלעפ ןשידיי סיקצַאװָאלס עגונּב יװ

 .ָאק יטנעצניװ ןפַאשעג ךיוא טָאה ןוויטאמ עשילּביּב

 רעשידיי רעד, טכידעג ןייז רעּבָא זיא טנַאקַאּב .יק סיט ָא ר

 רע ןכלעוו ןיא ,(יננָאקַאזָארַאטס שזרַאטסעװק, "הקדצ-לעּב

 יָאְק ןכלעװ ,ןַאטּפַאק ןועמש ּפָארטנַאליּפ רענליו םעד טגניזַאּב

 ןוא טנעקעג טוג טָאה ,רעניואונייא רענליו סלַא ,יקסניטָאר

 רעכעלדימרעדמוא רעכעלגעט-גָאט סמענעי וצ טקוקעגוצ ךיז

 .תארי ַאזַא טימ ךיוא טנָאמרעד סע צעכלעװ ,טייקיטעט-הקדצ

 ןגייא ןיימ, עיפַארגָאיּבָאטײױא ןייז ןיא רעזנוצ םוקילא דובּכה

 ."ןּבעל

 :ףטשטפירש עשילױּפ ליפ ןּבָאה ןוויטאמ עשילּביּב ץוחַא |

 עשילּביּב ףיא קרעװ עשיטַאמַארד ןּבירשעג ךס ַא ךיוא רעל

 :װָאלזָאק ןַאיצַא -ג װַאלסידַאלװ ,לשמל יװ ,סעמעט

 ןשידיי ןטשרע ןגעװ רעדליּב טכַא ןיא עמַארד עשילּפיּב סיק ס
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 רעד ןיא לארשיג סיקסװװאטנעל ,(ילװַאש,) "לּוָא ש, גינעק
 סיקסרוגַאז רימיזדַאלװ ,("ישטשופ ַאנ לעַארזיא,) "רּבדמ
 רעּבָא טָאה סרעדנוזַאּב .ַא .א ,("ןָאמָאלַאס לורק,) "המלש גינעק,
 רעד ,ןעקרעטסע ןגעװ עמעט יד רצלטסניק עשילוּפ יז טקָאלעג

 םעד רימיזַאק ,גינעק ןשילױּפ ןופ ּבײװסּפעק ןוא רעטּבילעג
 .ןסיורג

 דָאירעּפ רעד לייו ,רעדנּואװ ןייק טשינ ךיוא זיא סָאד = |
 סנליוּפ ּוצ ךָאד טרעהעג ןגיניק סנטשרע םעד רימיזַאק ןופ
 טייקכעלנעזרעּפ עקרַאטש ּוצ ַא .ןטייצ ענעדליג ,עטסכעלרעה
 רַאדנעגעל רָאג ןוא קישטנָאלעגַאי רעטשרע רעד ןעװעג זיא

 ןַא ןּבעל סרימיזַאק ןיא ןעקרעטסע ןּופ לָאר יד ןעװעג זיא
 ַא טָאה יז ואוו ,עיזַאטנַאפ עשירעטכיד וד ןקעװ טשינ לָאז יז
 עריא טיירּב רָאג ןטײרּפשעצ וצ טייהנגעלעג ןוא טייקכעלגעמ
 | .ןעלגילפ

 -עג ןּבָאה רימיזַאק ןּוא ןעקרעטסע ןגעװ ויטָאמ ןפיוא
 ןוא רעסיורג רעד רימישזַאק,-יק סװָאקינָא ר ב :ןּבירש
 .ַא נר ע ּב ,(ַאקרעטסע יא יקלעיו שזרעימישזַאק, "עקרעטסע
 - ןירַאהלּוּב שנעדַא ט ,'שטנעלַאננ - שטיװָאט

 סטנּומגיז רעטנוא,-יק סנַאּברוא ילערּוַא ,"ַאקרעטסע,
 "סעקרעטסע, ךיוא ןַארַאפ ;("ַאטנומגיז ןָאנמּולָאק דָאּפ "לייז

 ,קסװעל ַאז ףעזוי ,יק סנישטרָאג םַאדַא ןופ
 ןעגנופַאש עלַא יד ןופ רעּבָא עטסנטיידַאּב יד .ַא .א טָא.רָא
 עמַארד עשירָאטסיה סיקסװָאלזָאק װַאל סינַא ט ס זיא
 ."ַאק ר ע ט ס ע, :ןטקַא ריפ ןיא ,ןזרעפ ןיא

 .רָאפ טװאּורּפעג ןּבָאה םירּבחמ עשיליוּפ לייט ַא ּביוא
 ,עגאזיטרוק ַא סעּפע ,טסייג ןטכעלש ַא סלַא ןעקרעטסע ןלעטש
 םעד טפושיּכרַאפ טָאה סָאװ הפשכמ ַא ,עמַאד-םעראה ןימ ַא
 -עג ,ןקעװצ עכעלנעזרעּפ וצ טצונעגסיוא םיא ,גינעק ןשילױּפ
 ןּופ ןדָאש םוצ לגענ עריא ןיא גיײצליּפש ַא יװ םיא ןטלַאה
 .ןופרעד ךוּפיה רעד טקנוּפ עקרעטסע סיקסװָאלזָאק זיא ,ןלױּפ
 ןּוא ןרימיזַאק ּביל קרַאטש טָאה ,ןדיײשַאּב ןוא ךַאפנייא זיא יז
 ,יורפ עיירטעג סלַא יז טצז'מ ,טייקיטייזנגעק םיא ייּב טניפעג
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 אט טשעט וה יש שש
 : טא שא

 עמַאזגרָאז סלַא ,ןיז ייווצ טימ ןרימיזַאק ןעקנָאשַאּב טָאה סָאװ ,

 .רַאפ רעטקירדרעטנוא ריא ןופ רעטסעװש עיירטעג ַא ןוא רעטומ

 ריא ייּב לדּתשמ ךיז זיא יז רעכלעו רַאפ ,המוא רעטגלָאפ

 לדא םעד ןופ ריקליו ןגעקַא ייז רַאפ ףליה טעּב ,ןַאמ ןסיורג

 ריא טזייװַאּב רע סָאװ ,סטוג םעד רַאפ רַאּבקנַאד םיא זיא ןוא

 רַאפ ךיוא יװ ,ָאנשטָאּפָא ןיא לרעדיינש םעד ,רעטָאפ ריא ןוא

 .ןדיי;רעדירּב עריא טוט רע סָאװ תובוט יד

 עשידלעה ,עכעלרע קידתמא סלַא עקרעטסע סיקסוװָאלזָאק

 עקיצניא יד טעמּכ ןעוװעג טייצ ריא ןיא זיא טלַאטשעג

 רעשילוּפ רעד ןיא יורפ רעשידיי ַא ןופ רוגיפ עקידנעטשּבלעז

 -טַאמַארד יד זַא ,שיטסירעטקַארַאכ זיא ייּברעד ,עיגרוטַאמַארד

 -רעטניה ןפיוא ּפָא טשינ ךיז ןליּפש ןטקילפנָאק יד ,עיצקַא עש

 .ךעלטפַאשלעזעג ןפיוא רָאנ קיטָארע ןוא עּביל ןופ טנורג

 סלַא ןידלעה ןייז טזייו יקסװָאלזָאק תמחמ ןדָאּב ןשיטילָאּפ

 ענעי יװ טשינ רעּבָא סע טוט יז .טכער עשידיי רַאפ ןירעפמעק

 -רעּפ ריא ךרוד רָאנ ,סעגירטניא ךרוד הליגמ רעד ןופ רתסא

 ןיא זַא יױזַא .הביבס רעכעלגינעק רעד ףיוא סולפנייא ןכעלנעז

 ,ןסקצדָאק-ץעזעג עשיליוּפ יד ןופ דָאירעּפ-סגנויױּב ןקידסלָאמַאד

 ,סיוא עקרעטסע טפמעק ,ןטוטַאטס רעקצילשיוו עטנַאקַאּב יד ןיא

 135 ףַארגַארַאּפ םעד ,עיצקידסירּוי רעשילױּפ רעד ןיא ,רּבחמ ןטיול

 יד ,טכער עשידיי יד טסעפ טלעטש רעכלעװ ,,06 1ט026/57

 .סעיגעליווירּפ ענעפורעגױזַא

 עמַארד רעד ןיא ףיוא ךָאנ ןטערט ןעקרעטסע ץוח ַא

 ןוא קלָאפ עשידיי סָאד טריטנעזערּפער סָאװ ,ןקז ַא ,ּבייל

 יכדרמ יװ ,סּפורטיּפא ןַא ןופ לָאר ַא ןעקרעטסע עגונּב טליּפש

 ,לקינייא סּבײל ןוא רעשיטַאּפמיס ַא רעייז ּפיט ַא ,ןשורושחא ייּב

 רוד ןרעגניי םעד טרעּפרעקרַאפ רעכלעוו ,ןַאטָאל רעגניי רעד

 טשינ ךיז ןענעק סָאװ ,ןדייל קיּבײא טשינ ןליװ סָאװ ,ןדיי

 -נוגלָאפרַאפ ןוא תופידר עקידנעטש ןופ קנַאדעג ןטימ ןּבעלנייא

 .נוא סע טמוק סָאװרַאפ ןהנעט ןייא ןיא ןטלַאה ןוא ןעּג

 ךס ַא ןוא תואיקּב עסיורג סױרַא טזייװ רּבחמ רעד

 ןגָאלַאיד יד ןוא ,ץוּביק ןשידיי ןטגלָאּפרַאפ םוצ ליפעגטימ
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 .עטניא רעיײז ןענעז צייל ןדייז ןייז ןוא ןַאטָאל ןגניי ןשיװצ
 .טנַאסער

 ,ךעלדנע לָאמנייא ךָאד רימ טגָאז, :טגערפ לשמל ןאטאל
 דיי ַא ּואװ ?טיײיהשטנעמ עצנַאג יד זנוא טסַאה סָאװרַאפ
 ןופ טסיײג רעד םיא רַאפ ןיוש טפיול ,סופ ַא רָאנ טלעטש
 ךעלטניב יװ םערוטש ַא רעדינַא זנוא טגייל דלַאּב ,האנש
 ענעטלָאשרַאפ ַא תמא ןַא ףיוא ןענעז רימ ,דלעפ ןיא יורטש
 * המוא

 ,טשינ וטסייטשרַאפ סָאװרַאפ, :עדיײז רעד םיא טרעפטנע
 ,ןייז ט?גָאװרַאפ רעזנוא ךרוד ,ךעלקילגמוא ןענעז רימ לייוו

 ּבײל רעזנוא ףיוא ןגָארט רימ לייוװ ,דנַאלרעטָאּפ ןָא רעדניק
 ןוא סיוא ןרעג רעדעי סע טצונ ,ּפעלק ןופ סנכייצ עיולּב
 ".סעּכ םעד זנוא וצ סיוא טזָאל

 תופידר עקידנעטש יד תמחמ שילַארָאמ טדייל ןַאטָאל
 ןּבָאה ליװ ּרע ,תוּביס יד טכוז רע ,קלָאפ ןייז ןופ ריקליוו ןוא
 ףמ זַא ,רעפטנע סנדייז םעד טשינ טקידירפַאּב םיא ,טסיירט ַא
 עקַאט ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,םימשה-ןמ טמיטשַאּב ױזַא זיא םּתסה
 ּןעמעננָא רעּבָא לייװרעד ,עגַאל יד ןרעסעּבוצסױא ןעימַאּב
 .ןעמָאנ ןּביל ןייז ןופ סעטקישעגוצ סלַא ,הבהאּב גנידצלַא



/" 

 םזיװיטיזַאּפ

 יָצצּפָארַא ,1862 רָאי םנופ װאּורּפ םענעגנולעג-טשינ ןכָאנ

 טפַאשלעזעג רעשילױּפ רעד ןיא זיא ,ךָאי םעד ךיז ןופ ןפרַאװז

 טרעדנעעג ךיז ןּבָאה סע .ךורּברעּביא רעקרַאטש ַא ןעמוקעגרָאּפ

 ןפיא טירש עכיג טכַאמ ןלױּפ .ןעגנוגנידַאּב עשימָאנָאקע יד

 ךיוא ךיז ןרעדנע קיטייצכיילג ןוא עיצַאזילַאירטסודניא ןופ געוװ

 ףעגנואיושנָא ןוא ןפירגַאּב ענײמעגלַא יד

 רעטשרע רעד ןיא זיא דנַאטשּפױא םנופ לַאפכרוד רעד

 םעד רַאפ המקנ סלַא .עטכַאילש רעד ןופ הלּפמ ַא ןעויעג ייר

 סעיצַאקסיפנָאק עסיורג טריפעגכרּודַא םזירַאצ רעד סָאה ,טנוּב

 ּבילוצ ןוא ,עטכַאילש רעד ףיוא רקיע רעד ,סעיצוּבירטנָאק ןוא |
 ןענעז םיצירּפ יד .רעטיג ךס ַא ןרָאװעג טריניאור ןענעז םעד

 .ַאד זיא סָאװ ,םוטרעױּפ םנופ ןצונ םוצ ןרָאװעג טרעטעמשעצ

 .ענישטשנַאּפ ןופ ןרָאװעג טיירפַאּב קידנעטשלופ טשרע סלָאמ

 .ָאנָאקע סַאלק םוש ןייק טָאה עטכַאילש רעד ץוח ַא זַא יזזַא

 ןופ סעיצַאקסיפנָאק יד .ןטילעג טשיג דנַאטשפױא ןכרוד שימ

 ןיא ןכאשעג ןּבָאה עיצַאלעצרַאּפ רעייז ןוא דרע רעשיצירּפ

 .שיטַאּבעלַאּב עכעלטּפַאשטריװ עניילק ןָאילימ ןּבלַאה ַא דנַאל

 .נָאק ןכעלרעניא םעד טרעסערגרַאפ קרַאטש טימרעד ןוא ןטייק

 יד ןפַאשּפָא ןטימ ךיוא יו ,םעד קנַאד ַא .קרַאמ-ןטנעמוס

 ךיג רָאג ירטסודניא יד ןיא ,דנַאלסור טימ תוציחמ-ץענערג
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 .ךיורּברַאפ ןצנַאג םעד ןקידירפַאּב וצ תלוכיּב טשינ .ןסקָאװעג

 ןוא ,דנַאלסױא ןופ ןריפנײרַא תורוחס ליפ טזומעג ןעמ טָאה

 -גניילק יד .לדנַאה רעד ןסקָאװעגסױא קרַאטש רעדיװ זיא סע

 יד ןופ זײװנסַאמ ךיז טזָאל גנורעקלעפַאּב עשידיי עקיזלטעטש

 רעד רַאפ ךיוא .טעטש ערעסערג יד ןיא ךעלטעטש ןוא םיבּושי

 .טיוט ןוא ןּבעל ןוֿפ עגַארפ יד טײטשטנַא עטכַאילש רעטריניאּור

 ןפיוא סעיציזָאּפ עטלַא יד ןטלַאהנײא רעדָא טזומעג טָאה יז

 -ָאנָאקע עיינ ףיוא ןענעדרָאנײא ךיז רעכיג סָאװ רעדָא ,דנַאל

 ,ןגער םענעדלָאג םנופ ןסינעג ןוא טָאטש ןיא סעיציזָאּפ עשימ

 ךיירַא טָאטש ןיא .דנַאל ן"עּביא ןּוטעג סָאג ַא ךיז טָאה סָאװ

 א ךיז טימ קידנגנערּב ,עטכַאילש יד ןוטעג זָאל ַא ךיז טָאה

 ןסיוו ןוא ץנעגילעטניא ,לַאטיּפַאק לסיּב שּפיה

 א ערעפסָאמטַא עכעלטפַאשלעזעג יד זיא ,לּכה-ךֶס ןיא

 א םּורָאװ ,עטקינײרעגּפָא קרַאטש ַא ,ןרָאװעג ערעדנַא ץנַאג

 -עגרָאפ ךיוא ןזיא גנולקיװטנַא רעשימָאנָאקע רעינ רעד קנַאד

 .עיצַאזיטַארקָאמעד עקרַאטש ַא ןצמוק

 ףופ ןענַאטשַאּב זיא סָאװ ,ץנעגילעטניא עשילױּפ יד

 טָאה ,םַאטשּפָא ןשיצירּפ ַא טימ ןטנעמעלע ןופ רעדָא םיצירּפ

 -עגנָא ןוא דַאשט-:דנַאטשפיױא ןופ טרעטכינענסיוא ךיג רָאג ךיז

 -ַאפרעד עקירעיורט יד קנַאד ַא .שפנה-וּבשח ַא ןכַאמ ןּבױה

 -םיוא ןקילָאמַא ןטימ ןסירעגרעּביא ןעמ טָאה ,רבע ןופ ןעגנור

 ןשירעמיורט ןטעדנירגַאּבמוא ןטימ ,טסײג-ןטסַאק םענעזָאלּבעג

 'רעלַאער ןגעוװ ןטכַארט ןּביױהעגנָא םעד טָאטשנָא ןוא םזימיטּפָא

 +=ירפ רעד ןיא טָאה'מ תויה ןוא .טײקשיטקַארּפ ןגעװ ,טעּברַא

 'סָאד טשרעהַאּב טַאהעג טָאה סָאװ ,טײקשיטנַאמָאר רעקידרע

 רעד ןופ הּביס עקידנטיײדַאּב ַא ןעזעג ,רוטַארעטיל ןוא ןּבצל

 טָאה ,טײקנכָארקעצ ןוא טײקנפלָאהַאּבמוא רעכעלטפַאשלעזעג

 -ַאֹּב גנושיטנַא רעטּבעלעגרעּביא רעד ןגעק עיצקַאער סלַא ןעמ

 -עטיל ןוא ןּבעל ןיא עיזעָאּפ רעד טימ ןסיײרוצרעּביא ךיז טימ

 רעד ןיא עכעלּבעטשכּוּב ,עזָארּפ ףיוא ןטייּברַאפ יז ןוא ,רּוטַאר

 --כַאז 'וצ קידנעייגרעּביא ,ןּבעל ןיא עשיטקַארּפ ןוא רוטַארעטיל

 .טעּברַא-יוּבפיוא רעשינַאגרָא ןוא טייקרעטכינ ,טייקכעל



 היי" "רעט קי עי
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 =לטַאגעג רעד ,רבע םּוצ טפַאשרענגעק רעד ךייש סָאװ

 .ױַאפ וצ ןּבערטש םעד ןוא ןקיטציא זיּב םנופ גנּוצַאשּפָא רעוו

 ןופ סאצוי:לעוּפ סלא - ,תולּפמ ענעטילעג ןוא ןטַאט יד ןסעג

 צ קילעפוצ ָאד ךיז ןּבָאה - ,ןװּורּפ עטעװעלַאּבעצ ,עשרעדניק

 -ַאיד וצרעד ןוא םידדצ עכעלטפַאשלצזעג עכעלטצ ןפָארטעגפיונ

 טָאה סָאװ ,םזירַאצ רעקידנוחצנ רעד :ךיז ןופ עטייוו לַארטעמ

 סעקישטנַאטס עויטַאװרעסנָאק יד ;טריצָאװָארּפ דנַאטשפױא םצד

 *פיוא ןתעּב לַארטיײינ ןטלַאהרַאפ ךיז ןּבָאה סָאװ ,עיצילַאג ןופ

 ןופ סיורַא זיא סָאװ ,ץנעגילעטניא רעװעשרַאװ יד ןוא ;דנַאטש

 .עטשיטנַא ןַא ?עינַאססװָאּפ רעד

 רעד קנַאד ַא לייו ,עטצעל יד ןעװעג זיא דנּבעגסָאמ

 רעד ךיז טָאה ,לדנַאה ןוא ירטסודניא ןופ גנולקיװטנַא רעכיג

 ןיא ףרָאד ןופ טקורעגרעּביא ןּבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ וורענ

 -ונרַאפ ,עטכַאילש רעד טָאטשנָא טָאה ןָאנּבױא םעד ןוא טָאטש

 א טעדליּב ץנעגילעטניא ןייז .םוטרעגריּב עשיטָאטש סָאד ןעמ

 םענעפורעג יױזַא םעד  ,גנוטכיר עכעלטפַאשלעזעג ערעדנוזַאּב

 יִא ט נע יװ ש רעדנַאסקעלַא טימ םזיוװיטיזָא ּפ

 ,ןלַאקידַאר ןוא ןוויסערגָארּפ קרַאטש ַא סלָאמַאד ,יק ס װָא ר

 .ץיּפש רעד ןיא

 ריא סָאװ ,ןלױּפ ןיא גנוטכיר עשיטסיויטיזָאּפ עגנוי יד

 ףרהצד ײ ב טצּברַא עשינצגרָא :ןעװעג זיא לָארַאּפ

 ןסיורג ַא ףיוא ןפָארטעגנָא ןעײטשטנַא ריא ייּב טָאה ,עזַאּב

 :ןּבילּבעג ריא זיא טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ השורי סלַא .זיולּב

 ןַאּפפ סשטיוװעיקצימ יװ ,עטכַאילש רעד ןופ גנוריזילַאעדיא יד

 ימוא, סיקסנישַארק יו ,םזילַאקירעלק רעקרַאטש ַא ,"שועדַאט

 טײקנענַאטשעגּפָא עקיטסייג עקרַאטש ַא ןוא "עידעמָאק עכצלטעג

 ןעמונעגנָא טַאהעג ןיוש טָאה ןּבעל סָאד ּוװ ,עּפָאריײא יּבגל

 עשימָאנָאקע ,עלעוטקעלעטניא עקיזָאד יד .ןעמרָאפ ענרערָאמ

 ױןטעּבַאפלַאנַא ןַא טימ ,סנלױּפ טײקנענַאטשעגּפָא עשינכעט ןוא

 ץנעגילעטניא עשיליױּפ עקידסלָאמַאד יד טָאה ,גנורעקלעּפַאּב

 ןַא טימ ךיז טָאה יז ןוא ,גנולפייווצרַאפ וצ שממ טריפרעד

 ,עטלַא סָאד ןטכינרַאפ ןפרָאװעג ןערדּב ןרענָאיצולָאװער ןקידתמא
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 טרָא ןייז ףיוא ןעיוּב ןעמונעג ןוא עטלמישרַאפ ,עטּבעלעגּפָא
 .טלַאהניא םעיינ טימ ,ןעמרָאפסנּבעל עיינ

 ןשיװצ עיניל:ץענערג עפרַאש ַא ןרָאװעג ןגיוצעג זיא סע

 ַא סלַא ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא רבע רעד .טנייה ןוא ןטּכצנ
 .ּפָא ןומ סָאװ ,ליּפש:רעדניק רעוװיטַאװרעסנָאק-שיצירּפ-שיטנַאמָאר

 לָאז סע - ,רעסעּב ץלַא - רעכיג סָאװ ןוא - ןרעו טשיװעג
 ךיז ןעמ זומ רעּבָא רַאפרעד .ןּביײלּב טשינ רוּפש ןייק ןופרעד

 ,ןּבעל יינ ַא טעּברַא רעשינַאגרָא ,רעוויטיזָאּפ ךרוד ןעיוּב ןעמצנ:
 ַא טשינ בוא ןלײשסיױרַא רעטעּפש ךיז טעװ סע ןכלעװ ןופ

 קיננעהּפָאמוא שימָאנָאקע ןוא לערוטלוק ַא שטָאכ זיא ,שיטילָאּפ

 .ןלוּפ

 רעיודסיוא ,סיילפ ןעוועג קיטיוג זיא ןכיירגרעד וצ סע ידּכ
 .ריּב עלַא ןופ ,ןטכיש-סגנורעקלעפַאּב עלַא ןופ טעּברַאטימ ןוא

 יװ יזַא ןוא  .עיצַאנ ןוא עיגילער ןופ דיישרעטנוא ןָא רעג

 לדנַאה ןופ סקואװ ןטימ ,ךיז טָאה טעטש יד ןיא ןדיי לָאצ יד
 .ידיי רעד ןופ סיורג יד ןוא טרעמרַאפ קרַאטש ,ירטסודניא ןוא

 .סיוא ךיג דנַאטשפיוא ןכָאנ ןוא תעּב זיא ץנעגילעטניא רעש
 .ַאּפמיס רעד ,ןדיי לייט רעבושח ַא טָאה וצרעד -- ,ןסקָאװעג

 ַא ןזיװַאּב זיורּבפיוא ןקלַאנָאיצַאנ ןופ טנעמָאמ ןיא רעטסשיט

 יז ןעמ טָאה - ,טייקפייר ןוא טייקנדנוּבעגונצ עשהכולמ ךס

 רעד ייּב ןדיימסיוא טרָאטעג טשינ ןוא טנעקעג טשינ ַאליממ

 טציזַאּב ךיוא בנא ןּבָאה ןדיי .גנואיוּב רעשהכולמ רעטריקסַאמרַאֿפ

 : ןזַאּב יד ייב טעּברַא רעשינַאגרָא וצ תולעמ עקיטיונ עלַא

 םזַאיזוטנע ,טייקידוועריר ,ןטייקיעפ:סגנוסַאּפוצ ,רעיודסיוא ,,סיילפ
 -יטיזָאּפ רעד עקַאט ךיז טָאה .טנעמַארעּפמעט ןלַאקידַאר ןוא

 עשידיי יד ;טרבחעג ןוא טנכערעג קרַאטש ןדיי טימ םזיוו

 .ןטָארטרַאפ גונעג טרָאד ןעװעג זיא ץנעגילעטניא
 ןייז טרעדנעעג סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ךיוא טָאה טימרעד

 ּביוא .רוטַארעטיל רעשיליוּפ רעד ןיא ּפיט רעשידיי רעד םינּפ

 רעשילױּפ רעד ןיא ןּפיטןֹדיי ףיוא ןטערט םזיוויטיזָאּפ ןזיּב
 ַא ןּבָאה ייז לפיוו ףיוא ,ליפ ױזַא ףיוא רָאנ בורל רוטַארעטיל

 - ,סערעטניא ןלַאנָאיצַאנ ןשילױוּפ םעד ןוא ןלױּפ טימ תוכיישי
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 ר א ר א ר ר 2 ישי א

 א טי ( א : קוש

 -רעגריּב ןוא םזיטַארקָאמעד ןופ ןטייצ יד ןיא טציא ייז ןענעז

 סָאװ ,ןשטנעמ רעמ רָאנ ,ןקַאילָאּפ-ןדיי רעקינייװ ,םזילַאקידַאד

 תמחמ ,ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא תושיגנ עכעלרעסיוא תמחמ ןדייל

 .שײקטקנערשַאּב ןוא טייקפיירמוא רעכע?רעניא

 סעקינשַאּפערָאה עשידיי יד ןליו ַא ךיז טקרעמַאּב סע

 ,סעטנעּפ עצעלרעגיא ןוא קורד ןכעלרעסיוא ןופ ןעיירּפַאּב וצ

 טייצ רעד ןיא קרעװ יד .ןּבעל ךעלשטנעמ ןענעק ןלָאז ייז ידּב

 יװ - ,עקידרעירפ יד וצ ךוּפיהל ,ךיוא ןענעז םזיוװיטיזָאּפ ןופ

 "ןדייג יקסװָאינעשזרָאק ,"הרש ןוא ּבײל; סשטיוועצמעינ א

 יזעיצנעדנעט טלוג ױזַא טשינ -- ,"דיי, סיקסוװעשַארק רעדָא

 טפַאשלעזעג רעד ףיוא ןקריוװ וצ ךיז ןעימַאּב םירּבחמ ערעיינ

 יָאד םעד טימ אקווד ןוא ,םרָאפ רעשירעלטסניק ךיוה ַא ךרוד

 ּוצ ןוא ןטכַארטרַאֿפ וצ ךיז רעזעל םעד ןעגניווצ ?טימ ןקיז

 יַאנַאפ ןדיי ייּב םרוג זיא סָאװ ,עגַאל עוָאלטכער יד ןליפרעד

 םוצ גנידַאּב רעטשרע רעד .טײקנזָאלעגּפָא ןוא תּוּלִד ,םזיט

 -םירּבחמ יד טול זיא ןּבעלנעמַאזוצ ןלַאנָאיצַאנ ,ןטוג ַא ןּפַאש

 .ןדיי ןופ גנוטכערַאמכיײלג עשיטקַאפ ןוא עשידירוי עלופ יד

 עטסשיטַאּפמיס קפס-ילּב ןּוא עטסקידנטײדַאּב יד ןּופ ענייא

 ַאזיל ע זיא גנוטכיר רעטסוויטיזָאּפ רעד ןּופ רעּביירש עשיליוּפ

 ןּבירשעג ליפ טָאה עכלעוו ,ָאקשעשזרָא-ַאקסװָאלװַאּפ

 ,ןּבעל קידתוימשג ןוא קידתוינחור רצייז ןזיועג ,ןדיי ןגעװ

 ןשידיי ןּופ ןעגנורעדליש עריא ןטייז עטכעלש יװ עטּוג ערעייז

 ןּבָאה ןדיי וצ גנּויצַאּצ עכעלטּפַאשלעזעג ריא ךיוא יו ,ןּבעל

 ךיוא רָאנ ,טּפַאשלעזעג עשיליוּפ יד ןעוועג עוּפשמ זיולּב טשינ

 ' .אפוג ץנעגילעטניא עשידיי יד

 יד טּבעלעגרעּביא ָאקשעשורָא טָאה 1842 .י ןיא ןריוּבעג

 ןעװ ,הלּפמ רעד ןופ רַאמשַאק ןרעוװש םעד ,ןרָאי:דנַאטשּפיוא

 ןדנּואװשרַאפ ןענעז גנּואײרּפַאּב רעכיג ַא ףיוא ןעגנוגּפָאה יד

 יַארָאמ ןּוא ןלעירעטַאמ םעד ןעזעג טָאה יז .ןרָאי עגנַאל ףיוא

 ריא ןיא ןעװעג םרוג טָאה דנַאטשפיוא רעד סָאװ ,ןּברוח ןשיל

 .עטכַאילש רעלעטימ ןּוא רעניילק רעד ןּופ הביבס רעטסטנעָאנ

 רעד ןּבעגעגרעּביא רעּבירעד ךיז יז טָאה ןּבעל ןּוא בייל טימ
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 ,קרעו ןטשרע ריא ןיא ףֹּכיּת .קלָאפ ןשיװצ טעּברַא רעשינַאגרָא
 ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,"ןרָאי-רעגנוה ןּופ רעדליּב, יד ןיא
 .טעּברַא עשרעּפ עיורג יד דלעה סלַא ףיוא טערט 1866 ,י
 .נוא רעלּפָאט ןּופ ןדייל ּוצ סיוא טמוק סע רעכלעװ ,עסַאמ
 סלָאמאד טייז ןוא .רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעלַאיצָאס ,גנוקירדרעט
 ךיוא ,רעדניק-ץּוש עריא ןרָאװעג עטקירדרעטנוא עלַא ןענעז
 .םכותּב ןדיי

 ןטסעּב סלַא ןָא יז טזייו "רעדליּב-רעגנּוה, יד ןיא ןיוש
 'בצמ ןקירעירט םעד ןרעסכיײלרעד ןוא ןרעסעּבוצסיוא לטימ

 עצנַאג ריא ןוא .ןשטנעמטימ םּוצ עּביל יד - עטגָאלּפעג יד ןופ
 טימ ןעגנירדעגכרודַא ןיא טייקיטעט עשירַארעטיל עקידרעטעּפש
 ּוצ דיילטימ טימ ,עקידנדיײיל עלַא ּוצ תונמחר ,רשוי ,טייקלדייא

 .עטקירדרעטנּוא ןּוא עטגָאלּפעג ,עטגלָאפרַאפ ,עכַאװש עלַא

 +-עג ףיט ,ץרַאה טיירּב ריא ךיז טליפ קידנעטש ןּוא םוטעמוא

 .עּביל עלַאסרעװינוא ,?יפ
 ,ןעמירָא ןופ ןעגנורעדליש טימ ָאקשעשזרָא טָאה ןּביױהעגנָא

 .רעד זיא ,רעװש טעּברַא סָאװ טכיש ַא ןּופ ,םּוטרעיױּפ ןעיורג
 טיצַאּבמ ןכלעװ ּוצ ןּוא רעטיג-עיצַאזיליװיצ יד ןּופ טרעטייוו
 .םיּכסמ טשינ טימרעד זיא יז .,גנוטכַארַאפ ןוא לוטיּב טימ ךיז
 רעטסנעפ עקיטכיל ,עכיוה ערעייא ןּופ ריא טָאה יצ, :טגערפ יז
 ,סַאמ עטכידעג יד ןופ םוהּת םניא ןטנוא לָאמַא טקוקעגּפָארַא
 .מירָא ןיא ןּוא ךשוח ןיא ןּבעל ,ךפא םעז ןיא ןעװערָאה סָאװ
 טָאה יצ ?לדיײא ןּוא ןייש ןיא סָאװ םעלַא ןּופ טּבױרַאּב ,טייק
 !םוהּת ןקיזָאד םניא ךיז טניפעג סע תורצ לפיוו ןעזעג ןעװ ריא
 עקידעּבעל ןּופ סנליװ יד ןקעװ סע םירוסי ןוא ןייּפ עכלעוו
 *?קיצּומש ןּוא סואימ ױזַא ךייא ייּב סיוא ןעעז סָאװ ,ןשטנעמ

 .ניארַאפ ךיז - רעטעּפש ,ןּביױוהעגנָא יז טָאה רעױּפ ןטימ

 יא יורפ רעד ןופ עגַאל רעטקירדרעטנּוא רעד טימ טריסערעט

 וצ טשינ טרעדָאפעגפיא יז ןוא טפַאשלעזעג רעקיטנייה רעד
 ַא ןייז ןרעהפיוא ,ץלָאטש ןכעלשטנעמ ריא לָאמנייק ןרילרַאפ
 ,עטרעלקעגפיוא ןַא ןרעװ וצ ךיז ןעימַאב ;ליּבסנַאמ ןופ לכליּפש
 ּושימָאנָאקע ןוא לעּוטקעלעטניא ןעיירּפַאּב ךיז ,עקיניזטסּואװַאּב
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 רעדיוו קידנּבעל .טעּברַא רעוויטקּודָארּפ ןוא גנודליּב רַאפ ןפמעק
 ,גנורעקלעּפַאּב רעטשימעג-לַאנָאיצַאנ ַא טימ ןסערק יד ףיוא
 .סייו יד טימ ןענעקַאּב ּוצ טימַאּב ךיוא ךיז ָאקשעשזרָא טָאה
 ערעיײז ,ןסַאמ עקידנטעּברַא עשידיי ןּוא עשיווטיל ,עשיסור
 .רַאפ רעייז ןרָאװעג ןוא ,תונורסח ןּוא תולעמ ,ןדייל ןּוא ןדיירפ
 זיא'ס יװ ױוזַא ןּוא .טײקיליװזייּב ןּוא ןסיוומוא ןגעק רעקידייט
 ,רעױּפ ןוא ץירּפ ןשיװצ דיישרעטנוא ןייק ריא ייּב ןעוװעג טשינ
 ןעװעג ךיוא יז זיא וויטקעיּבָא יױזַא ,יורפ ןּוא ןַאמ ןשיװצ
 רעמ ןדיי םייּב ּוליפַא טעזרעד יז בוא .דיי ןוא טסירק עגונּב
 ךיוא יז טסייו ,ערעדנַא ייּב יװ טיײקסּואימ רעדָא טייקטכעלש

 ,ןצנַאגניא טשינ ּבױא ,דלוש ?ייט רעסיורג ַא :ןופרעד הּבס יד
 םעד ןצענערגַאּב סָאוװ ,ןרעפס עקידנשרעה יד ףיוא טלַאפ
 םיא ןעגניווצ ,לַאיצָאס ןּוא שימָאנָאקע םיא ןפדור ,שטנעמ-ןסַאמ:
 ךרוד דניק ןוא ּבײװ רַאפ הנויח ?סיּב סָאד ןעמּוקַאּבּוצסױרַא
 ,םיא רַאפ טלעטשרַאפ ןענעז עכיילג יד לייוװ ,ןגעוו עמורק

 טַאהעג ָאקשעשזרָא טָאה ןדיי ענונּב גנּויצַאּב ריא ןיא
 ןיוש יד ,רענגעגרָאפ רּוטַארעטיל רעשילױּפ רעד ןיא ךיז רַאפ
 טַאהעג טָאה יז .שטיועצמעינ ןוא יקצישַארק עטנָאמרעדנּבױא
 שטָאכ ,ּפוקסיּב ןשיטימעסיטנַא םעד טייז ןייא ןּופ ןליײװּוצסױא
 רעטייוצ רעד ןופ ןוא ,םזינַאירעטלָאװ ןיא ןטּפַאכעג לסיּב ַא

 םעד יז טָאה ןּבילקעגסױא .שטיוועצמעינ ןרַאטינאמוה םעד טייז
 ןּפיטָאטָארּפ סלַא ןדלעה סמענעי טצּונעגסיוא ּוליפַא ןוא ןטייװצ
 רעּבָא יז טָאה "ךַאז/, רעד ּוצ עּביל סשטיוועצמעינ .,ךיז רַאפ:

 טקנעשעג טָאה יז ןכלעװ ,דיי:שטנעמ םּוצ עּביל טימ טפיטרַאּפ
 ןענעקרעד ּוצ ךעלטנירג ךיז טימַאּב ,טײקמַאזקרעמפיוא ליפ
 ןטימ ןיולּב ןריפרַאפ ךיז קידנזָאל טשינ .הביּבס ןייז ןוא םיא
 םעד ןעניפעגסורַא טלָאװעג דימּת יז טָאה ,שוּבלמ ןכעלרעסיוא
 עיונעג סָאקשעשזרָא ךיז טרעלקרעד טימרעד .ץכעלָאש ןּופ ןרעק
 .ןּבעל ןשידיי ןּופ שינטנעק

 ,רעּבײרש ןימ םענעי ּוצ טרעהעג טשינ טָאה ָאקשעשזרָא
 ןזָאלרַאפ ;עטנַאקַאּבמוא ייז ןשטנעמ ןּוא תוביבס ןרעדליש סָאװ
 רעּבירעד ןקידניז ןוא עיציאוטניא רעײז ףױא ןצנַאגניא ךיז
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 ןסיוװעג ַא ןּבײרשַאּב ןעמונעג טָאה יז רעדייא ,ןפַאש רעייז ןיא
 .עג טָאה יז .טרידוטש רעירפ םיא יז טָאה ,סַאלק רעדָא טכיש
 ,סעטַאכ ןיא ןוא ןצַאלַאּפ ןיא ,ךיי םורַא ןּבעל סָאד טשרָאפ
 טָאה םּוטעמּוא .םָארק ןוא טַאטשרַאװ ןיא ,סרצלעק ןּוא סעליוו
 מַאס ןויּב ןעװעטנּורגרעד ךיז טימַאּב ,תמא םעד טכּוזעג יז

 א ;ןדמערפ ייס םענעגייא ייס ,ןצעל ןופ תוהמ ןוא ׂשרוש
 רעקיזָאד רעד  .גנוקריו ןוא הּבס ןײיטשרַאפ טלָאװעג םּוטעמ
 ּויא'ס םּוראו ,טסָאקעג ימ ּפַאנק טשיג ריא טָאה םוידוטש-סנּבעל
 ןדמערפ ַא ןענעקרעד ןעמוקעגנָא טכייל טשינ ,הצירּפ רעד ,ריא
 ,רעטעּברַא ,רעיױּפ םּוצ טירטּוצ ןּוא ןעיורטּוצ ןעניוועג ,ןּבעל

 צעדמערפ ייּב - רעמ ךָאנ .לג .ד .א רעלדנעה ,הכאלמ:לעּב

 ,עיגילער ,ךַארּפש ןּופ תוציחמ ןלײט , סע עכלעװ ,רעקלעפ
 .רעגייטשסנּבעל ןּוא רּוטלּוק

 ,תמא ןּוא רשוי ןגעװ טלדנַאהעג רעּבָא ךיז טָאה סע ּואװו
 םעד ןיא .עװעג רעװש  ּוצ טשינרָאג ןָאקשעשזרָא רַאפ זיא
 רָאנ ,רעשיליופ רעד ןיא זױלּב טשינ םַאנסױא ןַא יז זיא טרּפ
 -עּביל שימסָאק ַא קידנגָאמרַאפ ,רוטַארעטיל-טלצװ רעד ןיא וליפַא

 טָאה ,רנַאלָאר ןוא יָאטסלָאט ,סנקיד ,ָאגוה ַא ּוצ ךעלנע ,ליפעג
 -עג ןגיוצרעד ןוא ןריוּבעג זיא סָאװ שטנעמ סלַא ,ָאקשעשזרָא
 ןשידיי ןּופ הביבס רעדמערפ ןוא רעטײװ-סולָאּפ ַא ןיא ןרָאװ
 לד ןיא ךיז ןפיטרַאפ ּוצ טּומ ןוא קשח טַאהעג ךָאד ,ןּבעל
 ןיא סָאװ ,קלָאפ ןדמערפ ַא ןּופ סעיצַארּביװ-סנּבעל עטסמיטניא
 יורַא רעד ןּופ ןרעױמ-ָאטעג טימ טלײטעגּפָא ןרָאװעג וחרּכ-לעּב
 רעד ןופ טמָאצעגּפָא ןיילַא ךָאנרעד ךיז ןּוא טלעװ רעקימ
 לטניװ שירפ ןייק הלילח םיא ּוצ לָאז סע ,טלעװ רעקידנסיורד
 ןיא ןקילּברעד וצ ןזיװַאּב טָאה ָאקשעשזרָא .ןזָאלּבנײרַא טשינ
 ,ןטיײז עטכעלש ייס ,עטסּוג ייס טפול רעקיּפמּוד רעקיזָאד רעד
 "ןקידתוינחור ןופ תורצוא ענעטלַאהַאּבףיט טרָאד ןעניפעגסיוא

 .טיונ רעקידתומשג ןּופ םוהּת ַא ייּב ןּבעל
 --ילוּפ רעד ןיא ,ןעזעג ןּבָאה רימ יװ ,ןעמ טָאה ןדיי ןגעוו

 -ןדיי יד ןוא ןּבירשעג גונעג ,ןאקשעשזרא זיּב רוטַארעטיל רעש
 ףעּביירש עשיליוּפ יד ןּבָאה ,דיחי סלַא דיי רעד יװ ,עגַארפ
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 ,ןעשעג טשינ רעּבָא סע זיא םענייק ייּב ,טריסערעטניא דימּת
 יב יװ ,םענרַאפ ַאזַא ןיא רעטעּפש טשינ ןוא רעירפ טשינ
 ּוליפַא ,רעלעטשטפירש עשילױוּפ בור םייּב תעּב .אקשעשזרָא
 יד ךיז ןצענערגַאּב ,ןיקסמָארעשז יװ ,עטסוװיסערגָארּפ עמַאס
 סָאד ןוא טײײז רעכעלרעסיוא ןײר רעד טימ ןעגנורעדליש:ןדיי
 ןפיוא ןזָאלרַאפ טשינ ָאקשעשזרָא ךיז טָאה ,זייוורעקילעפוצ זיולּב

 רעפיט טכוזעג רָאנ ,ןעזסיוא ןשיזיפ רעדָא שוּבלמ ןכעלרעסיוא
 ךיז ,עטכישעג עשידיי יד טרידוטש טָאה יז .קעד-המשנ ןזיּב
 .רהוז וליפַא ןוא תודדגא ,דומלּת םעד ןענעקרעד וצ טימַאּב
 *עג ךיז ןּבָאה סָאװ ,םיחוּכיו יד ןעװעג טנַאקַאּב ןענעז ריא
 .רַאפ ןעק יז ,תוטיש עשיטסידומלּת ענעדישרַאפ ןשיװצ טריפ
 טָאה יז .װ .זַא .א דומלּת ןופ סרָאטַאטנעמָאק:םירּבחמ ענעדיש

 :ןּפורג ןוא ןטכיש עשידיי ענעדישרַאפ ןופ ןּבעל סָאד טשרָאפעג
 ןוא סעכאלמלַאּב ,רעלדנעה ,רעמערק ,םירחוס ,ןריקנַאּב ,םינּבר
 ואו ,רדח ןיא טקילּבעגנײרַא טָאה יז .טיײקמערָא עשידיי םֹּתס
 טנעקעג טָאה יז ;יײז טנרעל'מ יװ ,רעמ רעדניק יד טנָאלשימ
 ;ןּבעל-סקלָאפ קיטש ַא ּפָא ךיז טליּפש סע ואוו ,שרדמ-תיּב סָאד
 ױזַא יד ,טפַאשנסיװ ןוא טכיל רַאפ ףמַאק םעד ןעזרעד טָאה יז

 .טייצ-הלּכשה ןטנעמָאמ עשיטַאמַארד ןיא עכייר
 עליפ ענעי וצ ןעוװעג דנילּב טשינ ךיוא רעּבָא זיא יז

 .לוק ןקיזָאד םעד טָא ןופ ןּבָאה סָאװ ,הלכשה רער ןופ ןגייווצ
 ךיז טאטשנא ןוא ןצונ עכעלנעזרעּפ ןעיצ טלָאװעג ףמַאק-רוט

 םוצ טייקיליװרעפּפָא ןוא טײקכצעלטרָאװטנַארַאפ טימ ןעמענוצכרוד

 ןופ עלעטנעמ ןרעטנוא ;ןײלַא ןוא רקפה םיא ןזָאלעג ,ןומה
 .תורקפה טימ ןעמונעגרעּביא ךיז רוטלוק רעשירָאזוקיא ,רענרעדָאמ
 ןעמ ןעק ,ןדיי עשילױּפ יד ןופ ןּבעל סָאד ןענעק ןּופ טרפ ןיא

 םעד ןזיױױלּב סָאמ רעסיוװעג ַא ןיא ןכיילגרַאפ ןָאקשעשזרָא וצ

 ןדישרַאפ יװ .ַאשָאגוי סנעמעלק רעלעטשטפירש ןשילױּפ
 -ָאנוי תעּב ,ךַאז רעֶד וצ גנַאגוצ רעד ןדייּב ייז ייּב רעּבָא זיא

 סלַא רעדָא שיפַארגָאנטע זיולּב טצמּכ ןדיי ןריסערעטניא ןַאש
 זיולּב שינדנעטשרַאפ סיױרַא טזיװ רע ןוא טנעמעלע רעוויטאגענ
 =רנ א ןעװעג קידגעטש ָאקשעשזרָא זיא - ,ןצּבק ןכעלרע ןרַאפ
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 -םעלעדייא ןוא ןטוג ןיא ןּבױלג םעד ףיוא טלַאה סָאװ ,דימּת
 ןוא םענייש ןופ תוברע ןַא ,רעצרעה טגעװַאּב סָאװ ,לָאּבמיס ַא
 ןיא שאה-דומע ןַא ,טייהשטנעמ רעד ןיא טּבעל סָאװ ,םענייפ
 ,טפַאשלעזעג ןופ ןטייצ ןיא ,ןטנעמָאמ עכעלטכישעג ערעטסניפ
 טכיײלַאּב ןוא ןּבױלג ןוא גנונפָאה טקעװ סָאװ ,עיצקַאער רעכעל
 .טפנוקוצ רעד ןיא געװ םעד

 זיא ןדיי ןגעװ קרעװ עטסעירפ סָאקשעשזרָא ןופ סנייא
 טָאה יז ןכלעװ ןיא ,יש טיװ ָא פ ָאז ע ריא מ, ןַאמָאר רעד
 ןופ ןכוּת םעד טלעװ רעכעלטסירק רעד רַאפ ןזייוו טלָאװעג
 טָאה סָאװ סָאד ,רוטלוק רעקיטסייג רעשידיי רעקילָאמַא רעד
 ןעגנורעדנַאװ עקירעיטנזיוט ענייז ןיא םוטנדיי סָאד ןטלַאהרעד
 -ױזַא סיוא טגָארט ,תונּברק ליפוזַא טגנערּב סע סָאװ ּבילוצ ןוא
 עיינ יד ןזייו טװאורּפעג יז טָאה רעּבָא קיטייצכיילג .ןייּפ ליפ
 סָאװ ,ףמַאק ןקיטסייג םעד ןוא ןּבעל ןשידיי ןיא ןעגנוצָארּפש
 ןצנעדנעט עקרַאטש יד ;הביבס רעשידיי רעד ןיא ּפָא ךיז טליּפש
 .ָאטעג ןיא ןשרעה סָאװ ,גנואיינַאּב וצ

 סַאהךשטנעמ ןוא .רעקלעפ רעד זַא ,גנוניימ ריא יירט
 סָאד זַא ןוא שינדנעטשרַאפמוא ןוא שינטנעקמוא ןופ ךיז ןעמעצ
 .ַאנרעטניא זיא עכלעװ ,גנודליּב זיא םעד ןגעק לטימ עטסעּב
 --ןּביולג ןוא עסַאר ,ךַארּפש ןופ תוציחמ יד טכערּב ןוא לַאנָאיצ
 טייג הביבס רעשידיי רעד ןיא ךיוא זַא ,ןזייוו טלָאװעג יז טָאה
 זַא ןוא .גנודליּב ןוא ןסיוװ רַאפ טיוט ןוא ןּבעל ףיוא ףמַאק ַא
 .ןעמזינָאגַאטנַא עקידנשרעה יד ןדניוװשרַאפ ןלעװ גיז ןייז טימ

 :ַאמַארד סשטיװאפאזע ריאמ ןוא ךוּב ןיא גנולדנַאה יד
 ןופ ןרָאי רעקיצפניפ יד ןיא ּפָא ךיז טליּפש -- ףמַאק רעשיט
 לטעטש ןשידיי ןשיּפיט ןפרָאװרַאפ ַא ןיא ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ
 ,עטָאלּב רעפיט ןיא טקניז ץלַא ואוו ,וװָאּביש ,ןסערק יד ףיוא
 ןַא םיוק טייגרעד סע ןיהואוו ,טײקנענַאטשעגּפָא רעקיטסייג ןיא
 טשינ טשרעה ךָאד .טלעװ רעטייו ,רעסיורג רעד ןופ גנַאלקּפָא
 תורוד המּכ ןופ .טייקליטש עקידתורבקה-תיּב ןייק ןצנַאגניא טרָאד
 יד :תוהּפשמ רעװָאּביש ייווצ ןשיװצ ףמַאק ַא ןָא טרָאד טייג
 ,םירחוס עסיורג ןענעז עטשרע יד .סעסורדוט ןוא סעשטיוואפאזע
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 ףיונוצ ךיז ןסיוטש ןוא טלעװ רעטיירּב רעד ןיא ןעמוק סָאוז

 .ךדוט יד תעּב ;ןסיורד ןעלּביװש סָאװ ,ןעקנַאדעג עיינ יד טימ

 ,רעקיטַאנַאפ עמערטסקע ,עיטסַאניד עשינּבר ַא ןענעז סעסור

 רע ,םענייא ןדעי שרוש ןטימ ןטָארוצסיױא טיירג ןענעז סָאוװ

 .טנַא ךיז טלעטש ןוא ,םישעמ ערצייז טימ םיּכסמ טשינ זיא'ס

 .דיי לש וצוק ַא ןגעק

 .גגַאל רָאג ןיוש וװוָאּביש ןיא ךיז טריפ ףמַאק רעקיזָאד רעד

 טָאה רעכלעוו ,שטיוואפאזע לַאכימ ךָאנ םיא טָאה ןּבױהעגנָא

 ןוא תונּבר ןשיװצ ףמַאק ןיא ,קירוצ ןטרעדנוהרָאי טימ ךיז
 .עג טשינ .רעטצעל רעד ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג םרָאפער
 ינָא ןוא עגַאל רעלעירעטַאמ רענעּבױהעג ןייז ףיוא רעּבָא טקוק
 ןופ ר ָאנע ס, לוטיט ןטימ ,גנולעטש רעלַאיצָאס רענעעזעג-

 גינעק רעשילױּפ רעד ןעקנָאשעג םיא טָאה סע ןכלעװ ,"ן ד יי
 רע .םזיטַאנַאפ ןקימורַא ןופ טגיזַאּב ךָאד רע טרעװ ,{ טנומגיז
 האוצ ענעּבירשעג ןייֵז ןוא ,סעסורדוש יד ךרוד טפמעקַאּב טרעוו:

 ץעגרע רעטרעדנוהרָאי טגיל ןדיי רַאפ ןעלטימ:םרָאפער יד ןגעווי

 טמענ סע סָאװ ,ףמַאק רעד טָאה ףוס ןכעלנע ןַא .טקעטשרַאּפ
 ןקירעי-ריפ ןופ ןטייצ יד ןיא שטיוואפאזע שרעה רעטעּפש ףיוא:
 טגָארט'מ ןעּ ,?עוטְקַא רעייז טרעװ עגַארפ-דיי יד ןעװ ,םייסי
 .רענעלּפ-םרָאפער עסיורג טימ םורַא ךיז

 טמענ סעשטיװָאפָאזע החּפשמ רעד ןיא רעטצעל רעד

 רעגניי רעד-ןּבעל עשידיי סָאד ןרימרָאֿפער רַאפ ףמַאק םעד ףיוא
 .לטימ יד ןגעק סַאה ןוא סעיצַאריּפסַא עקיטסייג ענייז סָאװ ,ריאמ
 ינעטש יד ךרוד טקרַאטשעג ןרעװ סעטנעּפ עשינּבר עכעלרעטלַא:
 .סעיצידַארט עשירַאטנּוּב ,עקידנּבעל החּפשמ רעד ןיא קיד

 רעפמעק ײרעלַאג רענעי וצ טרעהעג שטיוװוָאּפָאזע ריאמ
 יד ךייר גּונעג זיא סע ןכלעװ טימ ,קנַאדעג ןעיירפ ןרַאפ
 עכלעוו ןוא רעטרעדנּוהרָאי עטצעל יד ןיא עטכישעג עשידיי
 רעמיורט, :ןעמָאנ ןשיפיצעּפס ַא ןּברָאװרעד ּוליפַא ךיז ןּבָאה

 עכלעװ ,ןרוטַאנ עכייר טימ ןשטנעמ ןענעז סָאד .?ָאטעג ןופי
 .רַאפ ןוא טייקליטש עקידתורבקה-תיּב עקימורַא יד טקיטש סע
 ענעגייא יד ןיא גנע ייז זיאס ;קנַאדעג ןופ טייקטרעווילע
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 רערעטיירּב ,רעקידנסיורד רעד וצ ךיז ןסייר ייז ןוא תומא 'ד
 -ירּב ַא ףױא ןפערטּוצנָא ןפָאה ייז ּואו ,טלעװ רערענעש ןּוא
 ןיא ןפרַאװ ךיז ןעמַאזוצ ידּכ ,םערָא ןטקערטשעגסיוא ךעלרעד
 ,למיש ןטלַא םעד ןעמױרּפָארַא ,סעילַאװכ-סנּבעל עטיירּב יד
 !טכיל ןטײרּפשרַאפ םעד טָאטשנַא ןוא תועיבצ ןוא טײקטקנערשַאּב
 .גנורעדירּברַאפ עכעלשטנעמ-ןיײמעגלַא ןפמעקסיוא ,ןסיוו ןוא

 ויא ןעקנַאדעג עשיסרוקיּפַא עקיזָאד יד רַאפ לרוג רעייז
 ַאטסָאקַא ןופ םרח ַא ייז ףיוא טרַאװ סע .טנַאקַאּב טּוג ךיוא זנוא
 ןּופ ןפרַאװ יװ ,תופידר עכעלנע ערעדנַא רעדָא ,עזָאניּפש ןוא
 -ער רעיײז .יקצעניל ןוא ןָאמיײמ ַא ןופ ןײרַא ךייט ןיא קירּב
 ענעגייא יד ןוָאלרַאפ ףמַאק ןגנַאל ַא ךָאנ :ןייז טעװ געוװ-סגנּוט
 וטנַאה עכעלרעדורּב עטקערטשעגסיוא יד ןכוז ןייג ןוא םייה
 ' .דמערפ רעד ןיא

 ןופ רעקרַאטש עיצידַארט יד זיא ףמַאק סריאמ ןיא ךיוא
 -ָאמ זיולּב טרעװ ,טרילעּפַא ריאמ ןכלעװ וצ ,ןומה רעד .לכש
 רעּבָא ךיז רע טלעטש ףוסל .םיא טימ ןסירעגטימ זייוונטנעמ
 =עג ןייז ןזָאלרַאפ זומ ריאמ ןוא רענגעק ענייז ןופ דצ ןפיוא
 ,עטייוו ןוא עטנצָאנ ןופ ןסיוטשרַאפ ,טָאטשטרּוּב

 :עסַאמ יד ןשרעהַאּב רַאפ ןפמעק הליחּתכל טוװּורּפ רע
 ןופ טָארַאּב ןפיוא ןזָאלרעּביא ןוא ןזָאלרַאפ טשינ יז ?יװ רע
 ,ךיז ןופ םיא טסױטשרַאפ אפּוג עסַאמ יד רעּבָא ,םזילַאקירעלק
 .לטעטש ןופ םיא טגָאירַאפ

 5ז ןוא ,רעמיורט:אטעג ןּופ לרוג םעד ןעק אקשעזרָא
 סָאװ ,רעגריּבטימ עניימ עלַא , :אטָאמ ןטימ ךּוּב סָאד ןָא טּביױה
 ְךָא ,ןּבױלג ןוא ןליוו ןטוג ןטימ םולש ןוא טכיל ןעגנַאלרַאפ
 קנעש ,טָאג ןּבױל ייז ןפוא ןרעסָאװ ףיוא ןוא ּואו דיישרעטנוא
 ְןַא טימ יז טקידנע רעדיװ ןַאמָאר םעד ".גנולייצרעד יד ךיא
 פד טָא טימ ןפמעקוצטימ ןוא ןפלעהוצסיוא ,רעזעל םוצ לעּפַא
 .געװ רעייז ףיוא ןפערטנָא עכלצזַא ןלעוװ ייז ּביוא ,סריאמ

 =נַאק רעד ףיוא אקשצזרָא טרעדליש ףמַאק-רוטלוק סריאמ
 ,םייה עשידיי יד ןעעז רימ .רעגייטש-סנּבעל ןשידיי ןּופ עו
 צמירָא ענייז טימ .אטעג סָאד ,רדח םעד ,שרדמה-תיּב םעד
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 טי ראי תשרי

 א עא יא

 ןשידיי ןצנַאג םעד ,םינצּבק ןוא תוכאלמ-ילעּב ,רעניואווניינ

 ןוא ןעגנוּבעלרעּביא עכעלנעזרעּפ-ןייר סריאמ .לדנַאװ ןוא לדנַאז

 לרוג רעד לייוװ ,לָאר ערענעלק ַא ןַאמָאר ןיא ןליּפש סעיציּבמַא

 .סריאמ יוװ ,טיירטש ןסיורג ַאזַא ןיא ןיילק וצ זיא דיחי ןופ

 ןוא טנעמַארעּפמעט ןשירַאטנּוּב ,רוטקורטס רעקיטסייג ןייז ייּב

 .רַאפ ךיוא סלַאפנדעי זיא ,הלוע רעדעי וצ טייקכעלדניפּפמע

 םיא יד ךיז ןופ טסיוטשרַאפ רע ןעװ ,גנולדנַאה ןייז ךעלדנעטש

 -רעד ןוא ַאקסּבעטיװ ירעמ עטרינַאמ יד ,הלּכ ענעּפרָאװעגנָא

 ,עדלָאג ,לריימ ןשימַיַארַאק ןטפדורעג םעד וצ ךיז טרעטנענ

 .ןעגנוגלָאּפרַאפ עמַאזניימעג .יד םיא ןקיניײרַאפ סע רעכלעוו טימ

 =נַאמּוה ףיט ַאזַא ןוא ,העּפשה עקידכרצע-יפל ַאזַא טשינ

 סאקשעשזרָא טָאה ,"שטיװָאּפָאזע ריאמ, יװ ,רעטקַארַאכ ןרַאט

 ."ר ע װ ָאק אמ יל ע; ןַאמָאר

 רעכיג ןוא גנולייצרעד-הביבס רעקינייו זיא ןַאמָאר רעד

 .טינשכרוד ַא ןופ עטכישעג-:סגנולקיװטנַא ןוא ףיולרַאפ:סנּבעל ַא

 יַאֹּב ןוא ןעגנוּבעלרעּביא עלעּודיװידניא ןיא ךייר ,ןדיי ןכעל

 ריאמ וצ ךעלנע טשינ ירמגל זיא רעװָאקַאמ ילע .ןעגנוּבערטש

 ּוצ רעכעלנע ,שטנעמ טינש רערעדנַא ןַא זיא'ס .ןשטיוואפאזע

 סגצעמע סיוא ןצונ סָאװ ,ןּפיטףרָאד עשידיי סאשָאנּוי סנעמעלק

 ןרעכיײרַאפ וצ ייּברעד ךיז ידּכ טײקּפמעט רעדָא טײקיניזטּכײל

 "העריר עשידיי יד טצַאשעגּפָא קירעהעג טָאה אקשעזרָא

  *סגנומעגרעטנוא ןוא טיײיקיצפ-סגנּוסַאּפּוצ ,טײקמַאזרָאּפש ,טייקיד

 טצּכעלעג קרַאטש ױזַא טָאה סע עכלצװ וצ ,ןכַאז ץלַא ,טסייג

 יד ןלייהסיוא ןטסעּבמַא ןוא ןטסכיגמַא ידּכ ,םזיוויטיזָאּפ רעד

 .ןדנואוו-עינַאטסװוָאֿפ

 ַא ךָאד זיא סענעשעק עקידייל ןוא ןעלטייּב עטסוּפ ייּב

 ,טעװעלַאּבעצ ,ליופ ןעװעג עטכַאילש רעד ןופ לייט רעסיורג

 ןּפיט עּכלעזַא עכעלטע .ףיײטש-וויטַאװרעסנָאק ןוא קידלודעגמוא

 קידנקידּנע יקסװָאכרָא לרַאק :"רעװָאקַאמ ילע, ןיא ןעמ טעז

 ,עפַאנַאק רעד ףיוא געט עצנַאג טגיל טעטיסרעוװינוא םעד
 ירַאפ זיא רעטּומ ןייז תעּב ,טעוועטרילפ רעדָא ןענַאמָאר טנעייל

 ירַאפ זיא ץישטנער דַאונָאק ;טייקמורפ רעטלעטשרַאפ ןיא ןּוט
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 ט- ר

 רעטומ ןייז ןוא טרָאּפס טימ ,דרעפ-געיעג ןעװעדָאה טימ ןעמּונ

 טימ ךיז טמענרַאפ שטיװָאזָאל ןַאיּבַאפ ; ןדַארַאּפ-ףיוה טעװַארּפ

 תומּוערּת טָאה ןוא ןּבעל ןיא טסנוק עמַאס טפוז ,עינַאמָאפַארג

 .עטסע ןייז ןעזסיוא רעייז טימ םיא ןרעטש יז ןכּב ,ןדיי וצ

 רעד ;ףיױה ןיא טפול יד עילַאק םיא ןכַאמ ,קַאמשעג ןשיט

 ײלַארָאמעד ןוא טסעק רעדמערפ ףיוא טציז ָאליש רעייגקידייל

 ּרעֹּבָא ,בוט לֹּכ ןופ ןסינעג ייז ןליו עלַא .רעמ ץלַא ךיז טריז

 ןטעּברַא טשינ

 םיצירּפ יד תעּב .ןדיי סאקשעזרָא ךיז ןריפ שרעדנַא ץנַאג

 ,ליּפש ,ץנעט ייּב טסַאּפ-וא-טסּוּפ טייצ ירד ןעגנערּברַאפ ,ןעילּוה

 יַאֹּב ןיא קידנעטש דיי רעד זיא ,ןּפָארט ןרעטיּב ןוא גנַאזעג

 ןּבָאה טָא .טפַאש ,הסנרפ טכּוז ,טעּברַא ,טפיול רע ;גנוגעוו

 ?ייוו ,טעּברַאידרע טימ טקיטפעשַאּב טשינ לָאמניק ןדיי ךיז

 םעד טדערעגנייא ךָאנ ןוא ּוצרעד ןזָאלעגוצ טשינ ייז טָאה'מ

 םיוק .טעּברַא:ידרע וצ לגוסמ טשינ ללכּב ןענעז ןדיי זַא ,םלוע

 טרילעצרַאפ ןוא ענזישטשנַאּפ יד טפַאשעגּפָא רעּבָא ןעמ טָאה

 טימ ןדיי ןזיװַאּב ןפיוה עשיצירּפ יד ןיא ףכיּת ךיז ןּבָאה ,דרע

 .דרע ןרידנערַא טשינ ןעק'מ יצ ,עגַארּפנָא רעד
 יװ טשינ טציז ,רעװָאקַאמ עקלע ,ןּזו סרעדיינש לדיי

 יגעטש ןוא םוטעמוא זיא קר ,דָאנג סנצעמע ףיוא ָאליש לװַאּפ

 ןשיװצ קרַאמ ןפיוא :ןענידרַאפ סעּפע ןעק'מ ּואו טרָאד קיד

 -ערַאק עקידנרָאפכרּוד ןופ ךעלריט ייּב ,ךעלרּופ עשרעיוּפ יד

 עשרחוס ףיוא ,סענָאגרּופ עשרעמערק ןשיװצ ,תוינסכַא ןיא ,סעט

 םייּב רעדיו ָאד ,ץירּפ םייּב ףיוה ןיא רע זיא טָא ,ןדיוּב

 ףיוא טָא ןוא עטַאכ ןיא רעיױּפ םייּב רעדָא ּבוטש ןיא סםָאנָאקע

 .ּנגער ןיא ןוא גָאטימ ןקינוז ןסייה ןיא ךעלגעטש ןוא ןטקַארט

 .ךיז טימַאּב ןוא רע טפיול קידנעטש ןוא םוטעמוא ;טנװָא ןקיד

 ײיז יד וצ .טסַאג ַא רע זיא רעּבָא ּבוטש ןיא ךיז ייּב

 .עג ףיוא ךָאװו ןיא לָאמ עכעלטע זיולּב ןיײרַא רע טלַאפ עקיג

 ןּוא רעדניק ןוא ּבײװ ןעז וצ םיוק טזײװַאּב רע .ןהעש עטלייצ

 סָאװ ץעמע טסייו סע טשינ .ןײרַא געוו ןיא רעטייוו ךיז טזָאל

 ןוא ואװ רוס ַא טּבײילּב סע .טסע רע ןעװ ןוא ּואװ ,טסע רֶע
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 .רעד ןכָאנ ,עמשטערק ַא ןיא קידנלַאפנײרַא .טֿפָאלש רע ןעװ
 א רע טיג ,םירעױוּפ ןוא רעקנעש ןטימ םיקסע ענייז ןקידייל
 עלעּביצ ַא טימ טסייּברַאפ ,טיורּב ץרַאװש לקיטש ַא ּפָאוַא גנילש

 רעוו .ןדירפּוצ טימרעד ךיז טזָאל ןּוא לּבָאנק לקיטש רעדָא
 יוא רעטרעייזעג ַא טימ דּבכמ םיא זיא'מ ּבױא ,ןיוש טסעּומש

 םיא ייּב דלַאּב ןיוש זיא ,ךלימ-רעיז לּפעט ַא רעדָא עקרעג
 ןיא : ךיז טזָאל סע ּואו ךיוא טּפָאלש רע .בוט-םוי לקיטש ַא

 ףיוא ,ייה ףיוא ָאלָאדָאטס ןיא ,קנַאּב רעטרַאה ַא ףיוא קנעש
 ןעינק יד ןשיװצ ןטלַאהַאּב ּפָאק םעד ,דיוּב רעקידנעלסיירט ַא

 ךעלקעז ףיוא ,לרּופ ןשרעױּפ א ףיוא רענעגיוצעגסיוא ןַא רעדָא

 רעד ףיוא ץעגרע רָאג רעדָא גנירעה ךעלסעפ ףיוא ,האובּת

 .רַאפ ,ןּבעל גנוי ןייז ילע טגנערּברַאפ יױזַא טָא .דרע רעליוה
 טפַאזעגרוד ,ןּוו רעסייה ןופ טנערּבעגּפָא ,!טקַארט ןּופ טּביױטש

 ןוא סעמשטערק ,ןעקנעש ןּופ ץומש טימ ,סיײװש-סטעּברַא טימ
 .ןלַאטש

 עשיצירּפ ןּופ ןעגנוקידיײלַאּב :ּוצרעד ןעמוק גָאלוצ סלַא

 ענעסירעגּפָא ,םיצקש עשיפרָאד ןּופ רענייטש ,סרעמיצ:רעדָאּפ

 ,םיבלּכ ןּופ סעלָאּפ רעקיטש

 סעּברַא רעוויסנעטניא ַאזַא ייּב זַא ,רעדנּואו ןייק זיא'ס

 ןיז טימ ילע טכיײרגרעד רעגייטש:סנּבעל ןשיטניה שממ ןּוא

 ןופ ךיז ןגָאוּפָא ןשריזנ ןוא געיעג ןקידתונשקע ,ןטּפַאהרעּביּפ

 .עגַאל רעשימָאנָאקע רערעסעּב ַא ּוצ-םיגונעּת עלַא

 - רעלדעּפ ןּוא רעייגףרָאד ַא ןופ רע טרעװ ילָאװַאּפ

 יד ןיא רעקינייװ ןיוש טפערט'מ ןכלצוו ,רחוס ענשטעטַאטס ַא
 טצז'מ ;ןקרַאמ יד ףיוא ,ןעקנעש יד ןיא ,סעמשטערק עשיפרָאד

 ןיא ןוא ןדיוּב ףיוא ,ךעלרּופ עשיפרָאד ףיוא טשינ ןיוש םיא

 רעבשוימ ַא ןרָאװעג ילע זיא םַאוגנַאל .ןרָאדירָאק עשיצירּפ

 ענייז ;טכַאדַאּב רעּבָא רַאפרעד ,קינייו ןיש טדער רע ,רחוס

 עשיצירּפ ןיא תיּבןּב ַא ןרָאװעג זיא רע .טכַאזַאּב ןרעװ טירש

 ליטש ןטקַארטנָאק ענעדישרַאפ רעטנוא טּבײרש'מ ּואוו ,ןטעניּבַאק

 םירעױּפ טימ ןּוט וצ רעקינייוו ןיוש טָאה רע .ןסַאלעג ןוא

 ערעיײז ןוא אפוג םיצירּפ טימ רעמ ּרעּבָא רַאפרעד ,רעקנעש ןוא
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 עשיפיוה יד טימ תוכיש ַא ןּבָאה ןָא טּבױה רע ;ןעמָאנָאקע
 .סענלַארוג ןוא רעדלצװ ,סעלָאדָאטס ,רעלכייּפש

  ןרָאװעג ילע זיא רעלקעמ ןוא רעלדנעה ןקניניילק ןּופ
 .ןפנָארּב ןּוא ץליהעג ,הֹאּובּת ןּופ רחוס-טרּוה ַא

 .טידצרק ןייז ךיוא טימרעד ןּוא תורישע סילע טסקַאװ סע
 ּוצ.ןעייטש סָאװ ,צלַא ךיוא ךיז ןרעכיײרַאּב םיא טימ ןעמַאזּוצ
 ךיז טרעטנענרעד ױזַא ןוא .ןטפעשעג ענייז ּוצ םיפּתּוש סלַא
 ןּופ טלַאהניא רעד זיולּב טשינ ןעװ ,טנעמָאמ רעד סַאוגנַאל
 יד ךיוא רָאנ ,םוטנגיא סילע טרעװ סרעלכייּפש עשיצירּפ יד
 ילע :ןעייטש יײז רעכלעװ ףיוא דרע יד ןוא אפוג סרעלכייּפש
 טריװ-דנַאל סלַא רע טעװעטַאּבעלַאּב ייּברעד .רעציזַאּבטּוג טרעוו
 .רעד םיא ןזּומ רענגעק צנייז וליּפַא זַא ױזַא ,קידהשק-טשינ רָאג
 .ןּביול רַאפ

 ןשּפיה ַא טכַאמעגכרוד ילע טָאה עינַאװערָאה רערעװש ןיא
 זיא גנויףיל עקלע ןופ :הטש-סנּבעל ןסיורג ןייז ףיוא לּוגלג
 זיּב ,רחוס ילע -- רָאטקַאפ עקלע ןופ ,רָאטקַאפ עקלע ןרָאװעג
 יָאְקַאמ ילע 'ר ןּופ ןעמָאנ ןבושח םעד טכיירגרעד רע ךעלדנע

 ךיז רע טליופ רעװָאקַאמ ילע 'ר סלַא ןיוש ךיוא רעּבָא .רעו
 ,ָאליש ַא ןופ ךופיה רעד זיא ןוא דימּת טעּברַא רָאנ ,טשינ
 .עסעגעג ןרַאפ ּפָא טניד ןוא ןוּבשח ןדמערפ ףיוא טּבעל סָאװ
 .ךעלצנעט ןוא ןציוװ עשירַאנ קידנכַאמ ,ײרענזַאלּב טימ םענ

 ןופ רעקנָאימַאק לקנעי ןייק טשינ זיא רעװָאקַאמ ילע
 -נַא ייּב ךיוא טפערט'מ עכלעו ,ןיּפש ַא ,"שטיװָאּפָאזע ריאמ,
 טשינ ירמגל ךיוא רעּבָא זיא רע ,רעלעטשטפירש עשילוּפ ערעד
 טכַאמ קפס ילּב ,שטיװָאּפָאזע ריאמ ןשיטסילַאעדיא םּוצ ךעלנע
 ,םיצירּפ יד ןופ ןוּבשח ןפיוא ןטפעשעג עטּוג רָאג לָאמלײט רע
 יזַא טרעװ ןוא ןטײקכַאװש ןוא תונורסח ערעייז סיוא טצּונ
 אפּוג ילע .ןגעמרַאפ סמענייא טשינ ןופ רעמיטנגייא רעד םורַא
 קיניזטכייל טעילּוהרַאפ עטכַאילש יד סָאװרַאפ ,רעּבָא טרעױדַאּב
 רעד וצ תונעט ןוא תומוערּת ךָאנרעד קידנּבָאה ,תורישע ריא
 .שיצירּפ יד סָאװ טרעױדַאּב אקשעשזרָא ךיוא .טלעװ רערָאג
 סמיטַאּבעלַאּב עריא ןופ ןעמּונעגסױרַא טרעװ דרע עשיליוּפ
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 טשינ זיא קידלוש .ןופרעד תוּביס יד רעּבָא טסײװ יז .טנעה
 ?ייט ַא ןּופ טײקנּברָאדרַאפ ןוא טייקיניזטכייל יד רָאנ ,דיי רעד
 ,קידװעריר ןוא שיגרענע ייז ןענעז .אפּוג ןקַאילָאּפ ןוא םיצירפ
 .ַאמ ןפיוקרַאפ ייז ךיוא ,ןדיי ןּופ רעסעּב טשינ יײז ןעלדנַאה
 .רערעדנַא רעדעי יװ עטנעָאנ ּוליפַא ,ענעגייא ןּופ סעקטנָאי
 עטקעטשרַאפ ןּופ רעריפסיוא יװ רעמ טשינ ןדיי ןענעז טּפָא
 יעג ּבָאה'כ זַא, :ּפיצנירּפ ןָא ךיז טלַאה ילע ,ןטסּולעג עשיליוּפ
 .רעד לייוו ,ןייו ןייק טשינ ךיא קנירט ,ןקידיילרעד וצ ןטפעש
 ןינע ןַא רעּבָא ןענעז ןטפעשעג ,ּפָאק ןיא רָאלקמוא טרעװ ןּופ
 ןוא רָאלק זיא ּפָאק ןיא ןעװ ,יײז ןעמ טכַאמ ןטסעּבמַא סָאװ
 .ַארטנָאק סילע ףיוא ךיז ןריפ שרעדנַא ץנַאג ".ליטש זיא םורַא
 ןרעוו ייז ּבױא ,רעדנּואו ןייק רעּבירעד זיא'ס ןוא ,ןטנעה
 ,טרינִיור-

 ןופ רעצונסיוא רעקידתונמחרמּוא ןַא לָאמלײט זיא ילע
 ןצנַאגניא זיא רע זַא ,ךיז טכַאד גולפ ןיא ןוא דגנּכש דצ ןייז
 ןיא ןּוטרַאפ םָאקלופ זיא רע זַא ,ןָאמַאמ טָאג םעד טפיוקרַאפ
 סָאװ ,טלעג זיא לַאעדיא רעצנַאג ןייז ןוא םינינע:טלעג עמַאס
 .סעּפע ךָאנ ןילע ייּב רעּבָא טעז ָאקשעשזרָא .םיחויר ערעסערג-
 ךָאנ יײרעגָאײ-טלעג רעכעלרעסיוא רעד ץּוח ַא םיא ייּב טעז יז
 סיִלע ןיא ךיז טפיטרַאפ אקשעשזרָא .טייקיטסייג עכעלרעניא ןַא
 .ַאֹּב םעד ןדיי ךס ַא ייּב יװ ,םיא ייּב טצזרעד יז ןוא ןּבעל
 .תּבש ַא ןוא ץוח יפלכ ןּבעל ןשיטניה ַא ןּופ ,םזילַאּוד ןטנַאק
 .םינפ יפלכ ןקידהכלמ

 ףיוא ענייא גנויצרעד עכַאפייװצ ַא ןעמוקַאּב טָאה ילע
 יב עטײײװצ ַא ןוא ןריט-קנעש יד ייּב ,סַאג רעקיכליה רעד
 ,לדיי לרעדיינש ןכעלרע:ףיט רעּבָא ןעמירָא םעד ,רעטָאפ ןייז
 גנויצרעד ןייז ןיא טײקטלּפָאט רעד ןופ אצוי-לעוּפ סלַא ןוא
 רעד ןופ ,תורישע ךָאנ סנייז ןּבערטש סָאד טייז ןייא ןופ זיא
 ,ערעטעדליּבעג ןוא ערעטלע רַאפ דובּכ.תארי רעד -- רעטייווצ:
 ?סיּב ַא שטָאכ ,ליפעג-רשוי סָאד ןוא ןסיװ וצ ןּבערטש סָאד
 רע שטָאכ ,קידרשוי ילע זיא םלוע? םּורָאװ .סעטלּפירקרַאפ ַא
 סילע .םיצירּפ ענייז וצ תונמחר-לעּב רעקרַאטש ןייק טשינ זיא
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 ;סעטלּפָאט ַא ,סעשיפיצעּפס ַא רָאנ זיא ליפעג-סטייקיטכצרעג
 ,םיאנּת:סנּבעל ערעדנּוזַאּב ענייז ןופ טקּודָארּפ סלַא

 צעכעלטּפַאשלצזעג עקידכּפיה לַארטעמַאיד ַא טמענרַאפ ילע
 הביבס רענעגייא רעד ןיא תעּב .ןטסירק ןוא ןדִיי ייַּב גנולעטש
 טצעש'מ ,גנולעטש ערענעעזעגנָא ןַא טפמעקצגסיוא ךיז רע טָאה

 טּביילּב - ,םיא טימ ךיז טהצע ןוא ךיז טנכער'מ ,טרָאד םיא

 ,רעטעטכַארַאפ רעד דימּת טלעװ רעכעלטסירק רעד ןיא רע
 טכיורּב'מ ןעוו ,סלָאמאד רָאנ םיא ןעק'מ ןוא דיי רעטכַאלעגסיוא

 בנּויצַאּב סילע ןדישרַאפ ױזַא ךיוא זיא רעּבירעד .הבוט ןייז
 - ךעלטלַאק ,עטשרע יד ּוצ - םערַאװ :ןטסירק ןוא ןדיי וצ
 :עשַאּב ַא רַאפ םיא ןטלַאה ,סיוא םיא ןטעּפש סָאװ ענעי וצ

 -ַאּב יד רָאלק רעּבָא טרעװ .הגרדמ רעקירדינ ַא ןּופ שינעפ
 -רַאפ ,ןַאמָאר ןופ ףוס ןיא ,יװ ,טסירק ןוא דיי ןשיװצ גנּויצ
 ןיא ילע ךיז טלדנַאװרַאפ סלָאמַאד -- ,ןליײטרּורַאפ יד ןדנואווש
 רעּבָא רע טּוט ןדיי רַאפ .עדמערפ רַאפ ךיוא טניירפ ןטוג ַא
 ץנַאג ןייז ןופ ךשמ ןיא ,םיא ןיא טּבעל סע .ךס ַא קידנעטש

 רעטָאפ רעמירָא ןייז סָאװ ,ליפעג שירַאדילָאס ץנעי טָא ןּבעל

 טשינ ןלעװ ןיײלַא רימ בוא, זַא ,טצנַאלפעגנייא םיא ןיא טָאה

 ?ןּבָאה ביל זנוא טעװ רעװ ָאט ,ןטייוצ םעד רענייא ןּבָאה ּביל

 ָאט ,ןפלעהסיוא טשינ קיטיײזנגעק ךיז ןלעװ אפוג רימ ּביוא

 סרעטָאפ םעד ןָא קידנעטש טליפ ןילע "?ןפלעה זנוא טעװ רעוו

 ,שטנעמ ַא ןרעוו ןוא ןסקַאװסױא טעװ, רע ןעװ זַא ,ערעל

 בוא ןוא המשנ ענעגייא יד יװ עקיניײז ןּבָאה ּביל רע לָאז
 ץרַאה סָאד ךיז ןעמענסיורַא וליפַא ,ןייז קיטױנ טעװ  סָאד
 "יז רַאב

 עשידיי סָאד ןרידּוטש םייּב ךיז טָאה סָאװ ,ָאקשעשזרָא
 רעדניק דצמ ןדיי ייּב דובּכה תארי ןפיט ןטימ טנָאקַאּב ןּבעל
 ליַּב ךיוא ליפעג עקיזָאד סָאד זנוא טזייװ ,ןרעטלע ערעייז ּוצ
 -עג רענעעזעגנָא ןוא תורישע ןייז ףיױא טקיקעג טשינ ,ןילע
 ,רעטָאפ ןייז דובּכ ןיא קרַאטש יִלֹע טלַאה ,עגַאל רעכעלטּפַאשלעז
 -ערָאה רענעגייא ןופ אקוד טּבעל סָאװ ,לרעדיינש עמירָא סָאד
 ָּוִצ טיירג זיא ןוא רעטָאפ ןייז טימ ךיז טארַאּב רע .עינַאװ
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 'םיא ןּופ סע טעװ רעטָאפ רעד ּבױא ,ריפ עלַא ףיוא ןכירק

 .ָאּפ ףַארג ןשלַאפ םּוצ טסַארטנָאק רעקרַאטש ַא .ןעגנַאלרַאפ

 .תונּברק עכלעזַא ףיוא קיעפ טשינ זיא סָאװ ,יקציר

 +דךובּכ ףיט ַא ןילע ןיא ךיוא טּבעל השורי עשידיי סלַא

 ּוצ זיא גנַאלרַאפ רעטסערג ןייז .ןענרעל םּוצ ,ןסיו וצ ליפעג

 עטנעגילעטניא ייז ןפַאש ּוצ ןּוא רעדניק עטעדליּבעג ןּבָאה

 םענעי ןּבעלּוצכררד ןכיורּב טשינ ןלָאז ייז ידֹּכ ,סעיסעּפָארּפ

 .תעּב .ןּבעלּוצרעּביא ןעמּוקעגסױא זיא םיא סָאװ ,רבקה טוּביח

 ךועל ןוז ןייז ּוליפַא טשינ טנרעל ָאליש ץירּפ רעקילָאמַא רעד

 .ערעכעה ןּוו ןטסטלע ןייז ןּבעג סיוכרּוד ילע ליװ ,ןּבײרש ןוא

 רעד ןיא ןשטנעמ ןבושה סלַא ןעעז םיא ליװ ןוא גנודליּב

 עכלעװ רַאפ ,ענעי עלַא ןסּורג סע ןכלעװ ּוצ ,טָאטש רעסיורג

 .ןּבעלרעד וצ חור-תחנ םעד טָא ידּכ ןקוּב טזומעג ךיז טָאה ילע

 :ץירּפ ןגניי ןּופ גנוצעשגנירג יד ּביל רַאפ ןיש רע טמענ

 ןָארַאּבפ רעקידרעטעּפש סזָאצנַארּפ לימע יװ קידנטכַארט ,לימַאק

 ךיוא ךיז סעו'מ ןעװ ,ןטייצ עקיטפנוקוצ ענעי ןגעוו ,"לומש

 .ןקיטיונ םיא ןיא

 ךייז .טליפרעד טשינ טרעװ שטנּואװ רעטסקיצרַאה סילע

 .ףיוא טרעװ רע  .גנודליּבלטימ זיולּב טמּוקַאּב ןּוז רעטסטלע

 .ײטיזָאּפ יד ָאקשעשזרָא .טלָאװעג טָאה ילע סָאװ ,סָאד טשינ

 ,"שטיװאפאזע ריאמ, וצ ריפניירַא ןיא טָאה סָאװ ,עקטסיװ

 טפַאשנסיװ רעד ןמיה ַא ןעגנוזעג ,ןשטיװעצמעינ וצ רעלנע

 ּוצ ןעמּוקעג ןיוש "רעוואקאמ ילע, ןיא זיא ,גנורעלקפיוא ןוא

 -טשינ זיא- גנּודליּב ןוא ןסיװ זַא ,גנוגייצרעּביא סיקסוװעשַארק

 .סילע ,היאר אהו .טייקכעלשטנעמ וצ געװ רעטסעּב רעד דימּת

 .שיזיוצנַארפ ,גנּודליּב ןייז ףיא טקוקעג טשינ ,םהרבא ןוז

 ַאֹּב יד ּוצ טשינ אקוד טרעהעג ,ןליּפש ןוא ןצנַאט ,יירעדיולּפ

 .'ןוא:טסּוּפ רוד םענעי ּוצ רָאנ ,ָאטעג ןּופ רעמיורט עטּביל

 .םייּב ןּבעל ןשידיי ןיא ןסירעגניירַא ךיז טָאה סָאװ ,סעקינטסַאּפ

 רעזעיגילער רעשידיי.טלַא רעקילָאמַא רעד ןופ ךורּברעּביא

 ,לעגעס קירנעה סיקסװעשַארק וצ ךעלנע זיא םהרבא .תוינהור

 .-"תורוד יירד, סמױּבטסַאמ ןופ סאלאּפא ןוא סעשולַאצ יד ּוצ
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 ,ןרעינַאמ עשיעּפָאריא ערעייז ףיוא טקוקעג טשינ ,ןענעז סָאװ

 ענרעדָאמ טשינ טפלעה רוטלוק רעתמא וצ .,ןפרּואווסיוא עטושּפ

 .נָא םהרבא סילע ךיז געמ .ןייז םש-הנשמ סָאד ןוא גנודיילק

 ,לװלעו טאטשנא װַאלסידַאלװ ערעדנַא יו  דירפטָאג ןפור

 עלעּוטקעלעטניא יד ןיא ךיודַאד ךיז יז ןלעװ גנּוטכַא רעמ

 ןצנַאנגיא עקַאט טקנעש ָאקשעשורָא ,ןּברעװרעד טשינ ןזיירק

 -ַאֹּב יז ,לדיי רעדיינש ןכעלרע:ףיט ןטלַא םעד עיטַאּפמיס ריא
 .רַאפ םיא ןוא ןילע ןופ קיכיסּפ רעד ןיא ןּבעלוצנייא ךיז טימ

 ,ןדירפטָאג-םהרבא טגנידַאּבמוא רעּבָא טעטכַארַאפ יז ,ןקידייט

 עגונּב רעּביא רעּבָא טגייטש ,טייקשידיי ןייז ןיא טנקייל סָאװ

 .עקימורַא עלַא יירעפרּואוסיוא ןוא ךעלקיטש עקסרַאיװכיל

 ןּופ ןיור רעד ןיא קידלוש ןענעז ןדיי זיולּב טשינ זַא

 ריא ּוצ ריא טריפרעד סע זַא רָאנ ,עטכַאילש רעשיליוּפ רעד

 ןזיװַאּב רעכעלטייד ךָאנ ָאקשעשזרָא טָאה ,ןּבעל טרַא ריא בצמ

 ."ַאּבַארג ןַאּפ) "עּבַארג רעה רע ד, ןַאמָאר ריא ןיא

 סָאװ ,ןדלעה יד .ןענָארַאּב ןוא ןפַארג ענעדישרַאפ יד

 ןטלַא םּוצ ןָא ןעמּוק ,סנגעמרַאפ-ןענָאיליפ טעילוהרַאפ ןּבָאה

 טיורטעג רע סָאװ ,רָאנ טשינ ,רע רעּבָא .רודגיבא שזרַאיװכיל

 ,ןוּכשמ ַא ןָא ןשָארג ןייק טשינ טריטידערק ,רעמ טשינ יז

 ,ןיזטכייל רעייז רעּביא טריזינָאריא ,ייז ןופ ךָאנ טקזוח רע רָאנ

 סע עכלעו רעטנּוא ,םיגהנמ-ערע עשירַאנ ערעייז ןּופ טעּפש

 טרעדנּואװַאּב םעדצָארט .טייקלפש ןוא תוצּובצ עסואימ טקעטש

 ןּוא תואיקּב סרודגיבא לדניזעג עקיניזטכייל עקיזָאד סָאד טָא

 .ףושיּכ ןיא דשוח ּוליפַא םיא ןזיא ןוא ,גנּורַאפרעד:סנּבעל

 .רענא טשינרָאג "םיתפומ , עקיזָאד יד רעּבָא ?יו אפוג רודגיבא

 סָאװ ,שטנעמ ַא זױלּב ןיּבכ, :טושּפ זיא םיא רַאפ ,ןענעק

 ןכַאז ךס ַא ּבָאה'כ ןרָאא האמ ַא טעמּכ ךיז רעטניה ןיוש טָאה

 רימ זיא'ס ?ייו ,טנעקעג ןוא ןקוק טלָאװעג ּבָאה'כ ,ןעזעג

 .רעמ טשינרָאג ןוא ."ןליצ עניימ וצ ןעוװעג ךעלצונ

 ןייז וצ ידּכ ,תורישע וצ טּבערטשעג טָאה רעוואקאמ ילע

 עקירעהעג ַא ןּבעג ןענעק ןוא רעטלע רעד ףיוא טגרָאזרַאפ

 ןקוּב ןפרַאד טשינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,רעדניק ענייז גנּויצרעד
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 ךעלנעזרעּפ עכלעזַא וליפַא טָאה רודגיבא .לרע עדַאיל ַא רַאפ

 רַאפ סָאװ ,עגַארפ רעד ףיוא ןוא טשינ ךיוא ןליצ עראטיליטוא

 :רע טרעפטנע ,טָאה ןּבערטשַאּב-טלעג ןייז קעװצ ַא

 יד ןָא ךיא למַאז םיא רַאפ ןוא קלָאפ ןיימ ּביל ּבָאה'כ,

 וצ תורישע ןיימ ןּבעגקעװַא ךיא לעװ טיוט ןיימ רַאפ .תורצוא

 ןלּוש ייווצ ןעיוּבסיױא ןּופרעד ןלעװו ייז ןוא ןדיי עמּורפ ,עטוג

 רעדניק עשידיי ּואו ,תובושי ייװצ ןוא ,ןענװַאד טעוו'מ ּואוו

 טעו'מ :;ןגעו ערעטסניפ ערעייז ףיוא טייקיטכיל ןּפעש ןלעװ

 עכלעוו ,סעילימַאּפ עשידיי עמירָא רעטנזיוט ןציטשרעטנוא ךיוא

 רערָאג רעד רעּביא ןגָארטעצ םּור ןוא ּבױל סלארשי ןלעװ
 ..יטלעוו

 ,ןּברָאטשעגּפָא ןרעטלע ענייז ןרודגיבא ןענעז טייהרעגנוי

 טַאהעג רעּבָא טָאה רע .השורי עּפַאנק רָאג ַא םיא קידנזָאל

 םילשורי ןּברוח ףיוא קרַאטש טרעיורטעג ,סעיצַאריּפסא עכיוה

 ,דנַאל ןייז ןיא ,לָאמַא סָאװ סָאד ןייז טלָאװ לארשי ןעװ, -- ןּוא

 עּבָא-,טפוש רעדָא רעריפ:המחלמ ַא ןרָאװעג רשפא ךיא טלָאװ

 ןיא ךיא ןיּב ,תולג ןיא ןענעז ןדיי ןוא בורח זיא לארשי:ץרא

 ייֵז רַאפ ןּבױלקוצנָא ידּכ .שזרַאיװכיל ַא ןרָאװעג ןעמָאנ רעייז

 .עג סעדעי המשנ ןיימ ןיא טיוטעג ךיא ּבָאה ,טלעג רעמ סָאװ

 טימ טקעדַאּב ךיז ּבָאה'כ ;טייקסטוג ןוא תונמחר ןופ ליפ

 ּבָאה'כ ;ייז רַאפ הכרּב ַא ןעגנערּב ּוצ ידּכ ,תוללק עכעלשטנעמ

 ןענעק וצ ידּכ ,ןרערט עכעלשטנעמ טימ ןסיגַאּב טזָאלעג ךיז

 סָאד ּביױא ,ןייז לחומ טָאג רימ לָאז ...ןרערט ערעייז ןשַאװּפָא

 .עג רעּבָא סע ּבָאה'כ ...געװ רעקיטכיר רעד ןעװעג טשינ זיא

 טשינ ,ּבייו ןייק ןעמונעג טשינ רימ ּבָאה'כ ..,עּביל ןּופ ןּוט

 רעטסעוװש ןוא רעדירּב ןּופ טגָאזעגּפָא ךיז ,רעדניק ןייק טַאהעג

 ּבָאה טסניד ַא .רּבדִמ ןיא היח ַא יװ סַאזנייא טּבעלעג ןוא

 .רַאפ טשינ לָאז יז ידּכ ,עקיניזכַאװש ַא ןעמונעג וליפַא ךיא

 זיא רעװש ..רבק ַא יװ ןגייוש ןוא ןּבעל טרַא ןיימ ןייטש
 ןעזעג ּבָאה'כ ןעוו ,ןסיג רימ ךיז ןגעלפ ןרערט ...ןעוועג רימ

 ןשּוק סעטַאט רעדָא ,ןעיורפ עּביל ערעייז ןריפ טיילעגניי יװ

 ןיימ לייוו ,רעּבָא האנה טימ ,טנייוװעג ּבָאה'כ ...רעדניק ערעייז
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 ...ךיוא ךָאד טנייוו קלָאפ ץנַאג ןיימ זַא ,טגָאזעג רימ טָאה עּביל
 .קילג ןייז טלָאװ'כ ןעװ רעטסכעלקילגמוא רעד ןעװעג טלָאװ'כ
 ןוא עטקירדרעטנוא ,ןדיי עמירָא ןעזעג ּבָאה'כ רעמ סָאװ .ךעל
 סייו'כ ..ןעמוקַאּב ּביְל ייז ךיא ּבָאה רעמ ץלַא ,ערעטסניפ
 ןייז ןטלָאװ ייז ןעװ ,טַאהעג ּביל ױזַא ייז טלָאװ'כ יצ ,טשינ
 סָאװ םּורָאװ ;טשינ זַא ,ךיז טכַאד ;דובּכ ליפ טַאהעג ןוא ךייר
 רעקרַאטש סָאד ,ןרייל ערעייז טכַארטַאּב ּבָאה ךיא רעקרַאטש
 ,טייקרעטסניפ רעייז ןעזעג ּבָאה'כ .ןעמוקַאּב ביל ייז ךיא ּבָאה
 ךיא ּבָאה םיאטח יד טָא רַאפ ןוא ,דניז ןוא תונורסח ערעײז
 -רַאפ סלָאמַאד ךיז טָאה עּביל ןיימ רָאנ ,טַאהעג ּביל ךיוא יז
 ."תונמחר ןטצענערגַאּבמוא ןיא טלדנַאװ

 :ַאּבַארג ןקידהררש םוצ ךיז טדנעװ רודגיבַא
 .עג טנעז סָאװ ריא ?טּבעלעג טָאה סָאװ וצ ,ריא ןוא

 .מירָא ןיא ןוא ץומש ןיא ךיא יװ ױזַא טשינ ןרָאװעג ןריוּב
 טכייל ךיז טָאה ריא זַא ,ןעגנוגנידַאּב עכלעזַא ןיא רָאנ ,טייק
 .ערּברַאפ ןרעװ טשינ ןוא געװ ןקיטכיר םעד ןעניפעג טנעקעג
 רעניימעג ַא עקַאט ןיּב ךיא ..?ןּוטעגפיוא ריא טָאה סָאװ ,רעכ
 סרעקנעש ַא ןיּב ךיא ;ךייא ךיא טכַארַאפ ךָאד ,שזרַאיװכיל
 ךיא טערט ךָאד -- ?קיניא ןַא סרעלדנעה-עטַאמש ַא ןוא ןוז ַא
 .החּפשמ רעקידסוחי  ַאזַא ןופ טמַאטש ריא סָאװ ,ךייא ףיוא
 ךיד ,טױט ןיימ ךָאנ ןשטנעּב עקיּבױלגטימ עניימ ןלעװ ךימ
 ןיא ןטלעשרַאפ קלָאפ רעיא טעװ ,ריד וצ עכעלנע ןוא רעּבָא
 טָאה ףליה ןוא גנוטכירפיוא טָאטשנַא ?יײװ ,ןיירַא רוד ןטנעצ
 -עג טסיּב ּוד שטָאכ ,טיױט ןייד ךָאנ ,טכַארּבעג קילגמוא ריא
 ןוא ןענייװ טשינ רענייק טעװ ,תורישע ןוא סוחי ןיא ןריוּב
 "..רבק ןייד ףיוא ןגָאז טשינ הליפּת ןייק טעװ רענייק

 -ײרּפָא ןוא דרָאמטסּבלעז ןײגַאּב ןַאּבַארג טסייה רודגיבַא
 .עקַאט סע טוט רעדעי ןוא ,ךיז םּורַא טפול יד ןקינ

 סנצעמע רַאפ טשינ קרעװ עריא ןפַאשעג טָאה אקשעשורָא
 טלעטשעג רָאנ ,טסנוק רַאפ טסנוק ּבילוצ טשינ ךיוא ,חור-תחנ

 ןליפעג יד ףיוא ןקריו וצ ליצ ַא רַאפ ּבױהנָא עמַאס ןיא ךיז
 ןפמעקַאּב ּוצ ידּכ ,רשוי ןוא טייקיצרעהמרַאּב ,טייקלדייא ןופ
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 .לגד .א טײקנענַאטשעגּפָא ,ןטייקשלַאפ ,תולוע ענענַארַאפ יד
 ינײרַא ,ןפַאש ריא ןופ גנַאפנָא ןיא רקיעּב ,רעּבירעד טגעלפ יז
 .רעמַאּב ןכַאמ ,רסומ רעקיטש עצנַאג קרעװ עריא ןיא ןקָארּב
 יד ןעו ןוא .טשינ סָאװ ןוא ןייז ָאי ףרַאד סע סָאװ ,ןעגנּוק
 ןקירדוצסיוא טּבױלרעד טשינ ריא טָאה םרָאפ עשירַארעטיל
 .לעזעג עסיװעג עגונּב ןצנעדנעט ןוא ןעקנַאדעג עריא עלַא
 .טסניק םעד ןפרַאװּפָארַא יז טגעלפ ,ןעגנוניישרעד עכעלטפַאש
 ,םרָאפ רעשיטסיצילּבוּפ ַא ןיא ןּוט סע ןּוא שוּבלמ ןשירעל
 יד ךָאנ .עגַארפןדיי רעד טימ ריא ייּב ןעװעג ךיוא זיא ױזַא
 אקשעשזרָא טָאה ,ןרָאי רע80 יד ןופ ןעמָארגָאּפ עקירעיורט
 ,"עגַארפ-דיי רעד ןוא ןדיי ןגעװ, :טעּברא ןַא ןּבירשעגנָא
 .רָאפ עטכערעגמוא ןגעק ןדיי טקידייטרַאפ יז רעכלעװ ןיא
 ,ןפרּואוו

 רעּבָא טָאה רּוזנעצ:עסערּפ עקידסלָאמַאד עקרַאטש יד
 ַאזַא ןגעו ןגָאװצסױרַא יירפ ןוא ןפָא ךיז טּבױלרעד טשינ
 ןגעוו ןוא עגַארּפ-ןדיי יד יװ ןינע ןטקָאטײװעגנָא ,ןקירעיורט
 טָאה אקשעשזרָא .גנוריפכרּוד ןוא רוקמ רעייז ,ןעמָארגָאּפ יד
 ןוא ,רּונעצ רעשיסּור יד  ןרַאנּוצּפָא ןסָאלשַאּב רעּבירעד
 טשינ םיזמר ךרוד וליפַא טָאה'מ סָאװ ,סָאד ןגָאזּוצסױרַא ןבורּפ
 ַא ךרוד -- םרָאפ רעשיטסיצילּבּוּפ ןיא ןעגנערּבסױרַא טנעקעג
 ,ּוצרעד ןשירָאטסיה ַא .ןוא ןַאמָאר

 עקידסלָאמַאד יד ןרעדליש וצ טייצ עטסקידנסַאּפ סלַא
 ןכָאנ ןופ דָאירעּפ םעד ןעניפעגסיוא יז טָאה ןדיי ףיוא תופידר
 רעייז ןריולרַאפ סָאװ רָאנ ןּבָאה ןדיי ןעו ,ינש תיּב ןּברּוח
 ןענַאריט יד ןופ םיור ןיא ןלַאפעגנײרַא ןוא טייקידנעטשטסּבלעז
 ,טגלָאפרַאפ קידארומ ןרעװ ייז ּואו ,סּוטיט ןוא סּונַאיסאּפסא
 ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןלעװ טשינ רַאפ ןטָארעגסױא שיטַאמעטסיס
 עשהכּולמ-לַאנָאיצַאנ ןוא ןעגנוגייצרעּביא עזעיגילער ערעייז
 .ןעגנּוּבערטש

 טיול ,ךיז טנכער "אל ַא טרימ, ןַאמָאר רעקיזָאד רעד
 גנופַאש עטסעּב סאקשעשזרָא רַאפ ,םרָאפ רעשירעלטסניק רעד
 טסילפ סע  .רּוטַארעטיל.טלעװ רעד ןיא רעװעדעש ַא זיא ןוא
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 ןטַאלעגסױא ריא טימ םיור טָאטש ערַאּברעדנואװ יד  ייּברַאפ

 - ןטקניטסניא עשהיה צרעייז ןוא ןטָאּפסעד עריא טימ ,ןּבעל

 .לָאטש סָאװ ,ןומה םעד טעז'מ ;ןסיגרַאפ ּוצ טּולּב רעמ סָאװ

 ןוא רענַאירָאטערּפ עשימיור יד ןּופ הרובג עד טימ טריצ

 ןכלעװ ,רַאּברַאּב ןדליװ ַא רַאפ רעמיור:טשינ ןדעי טכַארטַאּב

 .ףָארטש ןָא ןטָארסױא ןעק'מ

 -רַאפ יד אקשעשורָא טזייװ עװנַאק רעקיזָאד רעד ףיוא

 ןייא ןופ ןעגנומערטש עקיטסײג ערעיײז טימ ןדיי ענעּבירט

 עיצַאלימיסַא וצ טּבערטש סָאװ ,עיטַארקַאטּולּפ עשידיי יד טייז

 ענעגייא יד ייּברעד קידנטַאררַאפ ,םיור ןקיטכעמ ,ןסיורג ןטימ

 ,ןטכיש-סקלָאּפ ענעי--טייז רערעדנַא רעד ןופ ; ןסערעטניא-סקלָאפ

 ךָאד ייז ןענעק ,תוקחד ןוא טינ ףױא טקוקעג טשינ סָאװ

 ,ךיז ןגעק תולוע ןוא ןעגנורעדינרעד יד ןגָארטרעּביא טשינ

 -הכולמ רעקילָאמַא רעד ןופ ןגָאזּפָא טשינ ןפוא םושּב ךיז ןליוו

 רַאפ ןפמעק ןוא ,טייהיירפ-ןעקנַאדעג ןוא טייקידנעטשּבלעז רעש

 ,גנואיירפַאּב רעייז

 ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןופ עיפַארגָאטָאפ ַא זיא *אלַאטרימ,

 טכיורּב סע רעװ -- ,ןעמָארגָאּפ עשירַאצ יד טעז'מ .ןרָאי רע

 רַאפ .סױרַא ייז טפור סע רעװ ,ייז טריזינַאגרָא סע רעװ ,יײז

 ,שיטסירעטקַארַאכ רעּבָא זיא טייקכעלשטנעמ רעפיט סָאקשעשזרָא

 ,ריא טיול ,ןענעז עטגלָאּפרַאפ יד ןופ ןדייל עשיזיפ יד סָאװ

 רעד סָאװ ,סָאד יוװ ,ןייּפ עקיטסייג יד יװ ךעלקערש ױזַא טשינ

 סָאװ ,תורצ עלַא .טלּפירקרַאפ ןרָאװעג זיא טקצלעטניא רעשידיי

 סיוא ךיז טקירד סע יוװ--ןענעז ,ןדיי ףיוא סלָאמַאד ןעמוקצג ןצנעז

 -מוא םעד ןגעק טשינרָאג ַא -- ,גנולייצרעד רעד ןיא דלעה ַא

 סָאר ןדיי ייּב טנקירטעגסױא טָאה ןדייל יד תמחמ סָאװ ,קילג

 .ןצרַאה ןיא סַאה טעבנגעגנײרַא ךיז טָאה סע ןוא ליפעג-עּביל

 ָאקשעשזרָא טָאה "ַאלַאטרימ , ןוא "שטיוואפאזע ריאמ , ןיא

 עריא ןדנעוו וצ טָאה יז ןיהּואו טנגויי רעשידיי רעד ןזיוועג

 ןוא עיטַאּפמיס ריא ןעקנעש ןעמעװ ,ןּבערטש סָאװ וצ ,ןקילּב

 .ןפמעקַאּב ןצמעוװ ןוא ןציטשרעטנוא ןעמעוװ ; ןטכַארַאפ ןעמעוו

 טגנערּב רעריװ אלַאטרימ ;טײקנענַאטשעגּפָא ןגעק טפמעק ריאמ
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 .רַאפ ערעדנַא תעֹּב ,רעדירּב-סקלָאפ עריא רַאפ ןּברק סלַא ךיז
 עקסַאמ-תועיבצ רעד רעטנוא םזיניצ ןוא תורקפה ערעייז ןקעטש

 .ןרעינַאמ:ןָאלַאס ןופ

 עטסָארּפ ,עקיצרַאהנּפָא יד רעּביל ןענעז ןָאקשעשורָא

 .ַאדיא םירבה ענייז טימ ריאמ רעטעדליּבעג טשינ רעד ,ןשטנעמ

 לדיי ,עכאלמלַאּב רעטושפ רעד רעדָא המודכו רזעילא יװ ,ןטסיל

 סע זיא ךעלנע .ןטנעגילעטניא-ָאדועסּפ יד רעדייא -- ,רעדיינש
 ריא זיא עדלָאג עלופ-ליפעג ,עדנלע יד .,ןּפיט-ןעיורפ עריא טימ

 -ַאלק ריא טימ אקסּבעטיװ ירעמ ענצזַאלּבעגפיוא יד יװ ,רעּבפ
 .רימ ,דניק-סקלָאפ סָאד קיצרַאה טּביל ָאקשעשזרָא .ןליּפט -ריוו

 סָאװ ,ץלַא ןוא ןטּבילעג ריא ,טנַאלַאט ריא טקנעש סָאװ ,אלַאט

 .רעװ יד טימ קידנּברַאטש ,קלָאּפ ריא רַאפ - רצייט ריא זיא

 קרַאטש - *!ריד טימ ,קלָאּפ ךעלקילגמוא ןיימ ,ריד טימ , :רעט

 עשימיור יד ןופ עסערטעמ עשידיי יד ָאקשעשזרָא טעטכַארַאּפ

 עטקירדרעטנוא יד וצ ךיז טפיוקרַאפ סָאװ ,ַאקיניריּב ,ןענַאריט

 .ןענַאריט עשימיור יד וצ ,דנַאל ןוא קלָאפ ריא ןופ
 -עגנָא ךָאנ ָאקשעשורָא טָאה ןענַאמָאר עשידיי עריא ץוחַא

 ,"הילדג, ,"רוּבגה ןושמש, יװ ,ןלעװָאנ עשידיי עיר ַא ןּבירש

 -עגלַא עריא ןיא ןדיי ךיוא טפערט'מ ."ןעגניר, ,"למולּב ַא ּביג

 .ןענַאמָאר עניימ
 ַא דיי ַא ָאקשעשורָא טזיװ "רוּבגה ןושמש, ןיא

 טקיטפעטַאּב ןוא ארמג רעד רעּביא וימי לּכ טציז סָאװ ,ןדמל
 -רעד ,ליּפש-םירוּפ ַא ךרוד ,לַאפוצ ַא ךרוד .טשינרָאג טימ ךיז

 .זיּב ןייז טעזרעד ,ףָאלש-ָאטעג ןקירעהַאזיּב ןייז ןופ רע טכַאװ

 טײקכעלגעמ ןייק טשינ רעּבָא טניפעג רע .טייקיטשינ עקיטציא

 ירעד טָאה סע סָאװ ,ןסיורג ןוא םענייש ןיא ךיז ןּבעלוצסיוא

 .םיא ןיא טכַאװ
 יד ןכַאלסיוא ןשינָאריא ןטימ ןָא ךיז טּביוה עלעװָאנ יד

 רּבהמ רעד .םירידא-םיריבג ןענעז ןדיי עלַא זַא ,שינעדערנייא

 םוצ ,דיי ַא זיא סָאד סָאװ ,ןסיו ליװ טָאװ ,ןדעי ּפָא טקיש

 דיי ַא, םורָאװ ,סוזערק-"ק, ּבַאטשכוּב רעד וצ ,ןָאקיסקעל

 ןריי ןשיװצ זַא ,ךָאד טסייו רעדעי .סנייא זיא סוזערק ןוא
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 ,ןריקנַאּב םּתִס ןעייג ךָאנרעד ,סדלישטָאר לכ תישאר ןַארַאּפ ןענעז

 ןופרעד .דלָאג ןוא ןצַאלַאּפ ,ןענָאילימ ךס ַא ןגָאמרַאפ סָאװ

 .סױרַא ןעק סָאװ ,םַאטש ַא זַא ,ןסיוטשוצנָא טכייל ןיוש ךיז זיא

 ןייז ףרַאד ,ןריקנַאּב ערעדנַא ןוא סדלישטָאר עכלעזַא ןּבעג

 .לג .ד .א ןצַאלַאּפ ,דלָאג ןיא שממ ךיז טדָאּב ןוא ךייר רעייז

 רע זַא ,זייװַאּב ַא סע זיא ,ךייר טשינ זיא דיי ַא ּביױא ןוא

 ."ןרָאװעג ךייר ךיילג רע טלָאװ ,ןלעװ רָאנ רע טלָאװ .טשינ סע ליוו

 -עג טָאה ןוא ןוז ַא סנויבא ןַא זיא לשמיש דלעה רעד

 רע זיא ,ףירח ןוא דימתמ רעסיורג ַא .הרוּת-דּומלּת ןיא טנרעל

 -עּפש טנרעלעג ןוא תובישי ןיא ןעמוקעגנָא ,רעכעה ןגיטשעג

 םיא ןעמ טמענ רענרעל-ליואוו סלַא .ערעדנַא טימ ךָאנ רעטי

 טימ הנותח םיא טכַאמ'מ ןוא ןדנ ךעלּברעק עכעלטע ףיונוצ

 טימ ךודיש-קילג ריא רַאפ ,אנקמ ןענעז עלַא רעכלעוו ,ןעּפיצ

 קיסיירד ַא ןפָארטעגנָא טָאה ןדנ סנדייּב .רוחּב ןשיוליע ןַא

 ןיש החּפשמ יד טּבעל לַאטיּפַאק-טנורג טָא םעד ןופ ןוא לּבור

 ןיינ טימ ןרעכיײרַאּב וצ ךיז ןזיװַאּב ןיוש טָאה יז .רָאי ףלעווצ

 ןּבעל םייּב ןּבילּבעג ןענעז ףניפ זיולּב עכלעוו ןופ ,ךעלרעדניק

 טעז יז שטָאכ ,רָאי קיצנאװצנואטכַא טלַא טשרע זיא עּפיצ

 ןקרַאטש רָאג ןיק טשינ ט'ַאמ יז .קיצרעפ ףיוא סיוא ןיוש

 ןזעל וצ ןזיװַאּב יז טָאה רעּבָא ראפרעד ,קורדנייא ןשיטעטסע

 ,גנוטכערַאּבכײלג-ןעיורפ רעד ןופ םעלּבָארּפ ןּברַאה רעיײז ַא

 .יירד ןופ ןדנ ןטימ :ןענידרַאפ ןוא טייקידנעטשטסּבלעז עגונּב

 יד ןוא ןַאמ םעד רָאי ףלעװצ ןיוש יז טרענרעד לּבור קיס

 יז ,לרוג ריא ףיוא סיוא טשינ וליפַא טדער יז ןוא .רעדניק

 ןעיורפ ּבױא זַא ,טסייו יז םורָאװ טשינ ,ךיז טגָאלקַאּב

 ןַא ןוט ראפרעד ייז ןפרַאד ,הרוּת ןענרעל ןופ רוטּפ ןענעז

 תורוחס טימ  ןרָאפמורַא ,םָארק ןיא ןציז - ,הדובע ערעדנצ

 ַא ןּבעג וצ טימרעד ידּכ ,רעפרעד רעּביא ןוא םידירי ףיוא

 .הרוּת טימ ןייז קסעתמ ךיז רענעמ ערעייז טייקכעלגעמ

 ןעװעג זיא ןעיורפ ערעייז ןוא ןדיי ןימ םענעי ןשיװצ

 ןעװעג ןזיא ןַאמ רעד :ןלובז ןוא רכששי ןשיװצ יװ ךַאמּפָא ןַא

 ןלובז רעד ,יז ןוא הרוּת ןענרעקל ןוא ןציז טגעלפ רע ,רכששי
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 .רעד קיד ריאמ קיזייא .ןעלדנַאה טגעלפ ,עצינדוּפס רעד ןיא
 ןערַאװ ןעיורפ יד, זַא ,"עטכישעג רענַאקירעמַא, ןייז ןיא טלייצ
 ,םידמול ןערַאװ ערעיײז רענעמ יד ןוא רעריפסטפעשעג יד
 קיטיירפ םוא רָאנ ןעמָארק יד ןיא ןזָאלנײרַא ךיז ןגעלפ ייז
 :.עג ךיז ןגעלפ ןוא רעּביײװ יד ייּב ןטעּב וצ טלעג רַאּב םוא
 ןגעלפ רעהאד ..ןעמוקַאּב סע ןגעלפ ייז זיּב ,ןטרַאװנָא גונ
 ןוא ןוט ךודיש םענייא ייּב רעטכעט ערעייז ןעמור ןרעטלע יד
 יז ,ָאקצעירַאּב ַא זיא רעטכָאט רעזנוא, :רעטרעװ עזיד טימ
 עלעסָאי, ןיא ".טוג רעייז ןַאמ םענייא ןייז סנרפמ ןענעק טעוװ
 ןופ רחסמ רעצנַאג רעד, זַא ,םכילע-םולש טלייצרעד "יײװָאלָאס
 סע .טנעה יד ןיא רעּבײװ יד ייּב ךיז טניפעג עקװעּפעזַאמ
 םעד טלעטשרַאפ ּביײװ סָאד זַא ,טפָא ץנַאג טרָאד ךיז טפערט
 טפָא ןעמ טגעלפ רענעמ יד ."ןיטולחל ןעמָאנ ריא טימ ןַאמ
 עטשרעּביױא סָאד שטָאכ ,ןעמָאנ סרעּבײװ ערעייז ףיוא ןפור
 יוצ ןענעז ןעיורפ יד ןוא ןעװעג רע דָארג זיא לסייטש ןפ
 ,ייז ףיוא טרַאװ סע סָאװ אּבה-םלוע קלח ןטימ  ןעוועג ןדירפ
 ןופ ?כיה רעטירד רעד זַא ,"תובוט תוגהנה, רפס ןופ קידנסיוװ
 ענעי רַאפ טמיטשַאּב לעיצעּפס זיא ןדע-ג ןיא םילכיה ןּביז יד
 יז ידּכ ,רענעמ ערעײז ןעװעג סנרפמ ןּבָאה סָאװ ,רעּבײװ
 זַא ןפערט וליפַא טגעלפ סע .הרוּתּב ןייז קסוצ ןענעק ןלָאז
 םינדמל-רענעמ ערעייז ןופ טרעדָאפעג ןּבָאה סעטרחוס רעּביײװ
 וצ ,הסנרּפילוע ריא רַאפ בייחתמ ךיז זיא רע זַא ,לטעצ ַא
 ןייז ןופ לײט ַא רָאי קיצנאווצ-ןוא.טרעדנוה רעּביא ריא ןּבעג
 .טלעו רענעי ףיוא רכש

 עניירּב סעיצרּפ יו ױזַא ןוא .ָאקשעשזרָא טסייוו ןופרעד
 ןַא יװ טעּברַאעג ,ןעלדנעמ ריא טגעלפעג ןוא טלכעקעג טָאה
 יד ןוא ןַאמ ריא טכושַאּב ןוא טדײלקַאּב ,ןעװעג סנרפמ ,לזייא
 ןיא עלעקנעּבסופ ןייז ,ןייז ןענעק וצ ידּכ ,ךעלרעדניק ריפ
 טגערפ .עפיצ ,ּבייװ סלמיש ךיוא זיא ןדירפּוצ ױזַא ,ןדע-ןג
 ריא טפלעה רע סָאװרַאפ ןוא טוט ןַאמ ריא סָאװ ,ץעמע יז
 טשינ םיא ףיוא טרָאװ טכעלש ןייק הלילח יז טזָאל ,טשיג
 .כעט ןעצ ןּבָאה לָאזכ ןעװ, זַא ,ךיז טשטנּוװ רָאנ ,ןדיירסיוא
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 ןקילגַאּב ױזַא עלַא ייז לָאז רע ,ןטעּבעג טָאג ךיא טלָאװ ,רעט
 יד :;ןדמל ַא ןַאמ ַא ןּבָאה וצ ךעלקילג זיא יז ..."ךימ יװ
 א ןסָאגעצ זיא םינּפ ןצנַאג ןפיוא ןוא ריא ןלַארטש ןגיוא
 רעדָא דיגנ ַא סעּפע ןעװ ,יז זיא ךעלקילגרעּביא רָאג .לכיימש
 א ןגעװ ןעלשמיש ריא וצ טעשזדנָאלּברַאּפ טָאטש ןיא ןדמל
 טימ ןרעפטנע םיא טרעה יז ןוא ןינע-ארמג ןּבראה רעדָא טשפ
 ץרא-ךרד ןוא דובּכ רעניילק ןייק טשינ .םיקוסּפ ןופ ןגער ַא
 ..! ףיא רַאפ

 .רעדניק ןוא ןַאמ ןרַאפ ,ליח:תשא יד ,עּפיצ  עקַאט טגרָאז
 -רַאק רעײז ןגעװ טמיורט ,רדח ןיא ךעלגניי יד ןָא טגניד יז
 יד ןוא םינדמל ןרעװ ןלָאז ,יז ליװ ,ךעלגניי יירד יד :ערעי
 טלדנַאה לייוורעד .םינדמל רַאפ ןּבָאה הנותח ןלָאז ךע?דיימ ייווצ
 יד טערטרַאפ טײקשיטַאּבצלַאּב רעד ןיא ןוא טלדנַאװ ןוא יז
 רעטנוא קרַאטש ןיוש טסוה סָאװ ,עּביל עקירציןעצ יד רעטּומ
 טציײיה ,רעדניק צרעגנוי יד טעװעדָאה עּביל .רָאי ףניפ סייז
 ןיא ןוא טשַאװ ,טכָאק ,םינורּב ןיפ רעסַאװ טגָארט ,ןוויוא ןיא
 ּנליִּפַא ןוא טנוזצגיזיוה ןרַאפ ןקָאז יז טקירטש טונימ ץעיירפ ַא
 רָאי ףניפ ןיוש טנרעל ךענעה רעקירעינײינ רעד .ףיוקרַאפ םוצ
 ןוא ארמג טנרעל ,ישר ןוא שמוה טוג ןױש ןעק ,רדח ןיא
 -נוא סעּפע םיא ייּב רָאנ ןענעז ןגיוא יד .ןכַאז עליואו צרעדנַא
 טפָא ,ןפָאלשרעד טשינ ןופ ענעלַאפעגנייא ןוא עטקַאהצגרעט
 ןרעיוא יד ןוא ּפעלק סדמלמ ןופ ייו סעצײלּפ יד םיא ןעוט
 רעדניק ירד ערענעלק יד ןגעװ .ייז ןקילפ ןופ טור ןענעז
 ןגָאז קיניײװ ךָאנ ךיז טזָאל

 דימּת זיא רעּבָא לשמיש .עילימַאפ יד ךיז טעשטּומ ױזַא

 עשיטצָאּפ טָאה רע ;תולעּפתה רעכעלרעניא רעפיט ןיא ןוטרַאפ
 רעד ןיא ,םיכאלמ ןופ טלעוװו ַא ןיא םּורַא טּבעװש  ,תונויזח
 ,ןופלדנס ,ןורטטמ ,םלועה רש רעד .רהוז ןוא קיטסימ ןופ טלעוו
 ענייז ןענעז רעניואוונייא-למיה ענעעזעגנָא ערעדנַא ןוא לאירוא
 ךיז רע טליפ ןאביקע ןוא ןלאילמג ,ןללה 'ר טימ ; םיברוקמ
 םּורַא רעצנַאג רעד טשינ טריסערעטניא ןעלשמיש .דידי ַא סלַא
 .רעד ,ןסערעטניא עלעירעטַאמ ןוא עכעלטפַאשלצזעג ענייז טימ
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 נעט,

 סָאד יװ ,שדקמה-תיּב ןּברוה םעד רע טגָאלקֲאּב רעּבָא רַאפ
 ןסּוטיט קידארומ טסַאה ןוא ןעשעג ןטכענ טשרע טלָאװ

 -עקרעּביא עכעלצולּפ ַא טכַאמ לַאפוצ רעטכירעגמוא ןַא

 ןּבעגעג םירוּפ זיא לטעטש ןיא .ןּבעל-המשנ סלשמיש ןיא שינער

 ַא סעּפע רַאפ ,"הלילד ןוא ןושמש, לקַאטקעּפס ַא ןרָאװעג

 ןושמש ןּופ לָאר יד טמוקַאּב לשמיש ןוא ,קעוװצ ןקיטעטליואוו

 קרַאטש ךיז ןעמענ שארּב ןעלשמיש טימ ןרָאטַאמַא יד .,רוּבגה

 טזײװַאּב טייצ רעצרוק ַא ךשמּב ןוא ןלָאר ערעייז טימ רצּביא

 טּבעל רע זַא ,ןעלשמיש ןריזיטָאנּפיהרַאפ וצ יױזַא צניּב יד

 רַאפ ךיז טנפע סע .סעיצָאמע עקרַאטש ךצלנייוועגרעסיוא רעּביא

 ןָא םיא טליפ עכלעװ ,טלעװ עטנַאקַאּבמוא ,עיינ ץנַאג ַא םיא

 עקיטכעמ ַא םיא ןיא ךיז טקעװרעד סע ;ץלָאטש ןוא דיירפ טימ

 ןלַאעדיא ,ןטמולחעגסיוא סעּפע ךָאנ טפַאשקנעּב

 רָאנ יװ ,ןענורעצ ףּכיּת טרעו טלעװו עטמיורטעגסיוא  ןייז

 ןּופ חיר ןוא שופיעצ ןטימ ?ּביטש םירָא ןייז רעּביא טצרט רע

 יד ןגעקַא טכַאממוא ןייז רע טליפרעד דלַאּב .סייווש-ןשטנעמ

 ןוא ןוחצנ ,דייל ןוא קילג ןּופ ןטנעמָאמ עטּבעלרעּביא טשרָאקָא

 רעשיטַאמַארד ַא טײטשטנַא ןעלשמיש ןיא .ןּברק ןוא טַאט ,הלּפמ

 גנַאגסױא ןייז סָאװ ,ץרַאה ןוא ?יפעג טכַאװרעד ַא ןּופ ףמַאק

 ןייז זיא רעּבָא ?ייװרעד .טנַאקַאּב טשינ הֹּתֹע תעל ךָאנ זיא

 עקילָאמַא ןייז ןרָאװעג זיא בורח ,טרעטשעצ ןּבעל קילָאמַא

 ,ןּבױלג ןטסעפ-ןלעפ ןקיטציא ןייז ןריולרַאפ טָאה רע ,טלעװ

 טָאה ?שמיש  ןייז ןקירצהַאזיּב ןייז ןופ טייקיטשינ יד ןעזרעד

 ַא ןופ עּבילןדלעה טּבעלעגכרּוד ןוא ןעזרעד טנעמָאמ ַא ףיוא

 ךָאנ רעּבָא ָאטשינ ,הלילד ַא ןופ טייקנייש-עּביל ןוא רוּביג

 זיא רע .עטמולחעגסיוא סָאד ןכיירגרעד וצ טייקכעלגעמ ןייק

 .לשמיש רעכַאװש ,רעניילק ַא רָאנ לייוװרעד

 זױלּב טשינ טציזַאּב סקידבוטמויתּבש ,סקידהרתי-המשנ

 .רַאפ רעד ךיוא רָאנ ,"רוּבגה ןושמש , ןופ לשמיש ןדמל רעד

 סָאװ ,"היל דג, עלעװָאנ סָאקשעשזרָא ןופ רעלדעּפ רעטמירָא

 ןטימ ,ןגעטש ןוא ןגעװ רעּביא ךָאװ עצנַאג ַא ךיז טּפעלש

 .טיוט ,רעטצשטּומעגסיוא ןַא .סעצײלּפ ערַאד יד ףיא לקעּפ
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 ּוצ ידּכ דלעפ ןיא ספּברַא עור ּוצ ּוצ רע טלַאפ רעקירעגנּוה

 ירעד דארג טלַאפ ןוא לכאמ רשֹּכ ַא טימ רעגנוה ןייז ןליטש

 טימ ןעָארד עכלעװ ,טנעה עשרעױּפ עּברַאה ןיא ןיײירַא רַאפ
 ,ףָארטש רערעווש

 טכּוזדניװש ןופ םעד טשינ ןזָאלרַאפ ןוחטּב ןוא םזימיטּפָא
 לַאטיּפַאק-רחסמ ןייז טפערטַאּב ןצנַאגניא .הילדג ןטעשטומעגסיוא
 ַא ןגָאלשסױרַא תוחּפה ?כל רע זּומ ןּופרעד ןוא לּבור ןצכַא

 .ײרלָאצ ןייז רַאפ ךָאװ ַא ןּברַאק יירד ןופ טסנידרַאּפ-םומינימ

 .עטכייל ןייק טשינ ךַאז ַא .עילימַאפ רעכעלקנערק ןוא רעכ

 טרילרַאפ רע .לטלעוו קיטסייג ןייז ךָאנ הילדג ךיז טָאה ךָאד ןוא

 ;ןרעװ רעסעּב לָאמַא ךָאנ םיא טעװ סע זַא ,ןוחטב םעד טשינ

 ןיא הפרש רעקיריורט רעד רַאפ ,לָאמַא יװ טוג ױזַא שטָאכ

 טָאה רע ןוא םָארק ַא טריפעג טָאה ּביײװ ןייז ןעו ,לטעטש

 יארוא םיא טעװ ,דרעפ-רעלדָא ייוצ ענייז טימ טעלָאגעלַאּבעג
 ןייז טשינ ןיוש

 ןלעו סע 18 ,טמיטשַאּב רע טּבױלג ,ללּכ םעד עגונּב

 עּביל ןוא רשוי ןגעװ דייר עשיאיבנ יד ןרעװ םיוקמ ךיג רָאג

 ןוא ןּביױלג ןקרַאטש טָא םעד טימ ןוא .שטנעמ וצ שטנעמ ןּופ

 רע טכערּב ,סעטַאמש ןיא טדיילקעג ,תוינחור רעוװויטימירּפ

 עכלעו ,רענגעק ענייז ןּופ סעּכ ןוא טייקגנערטש יד ּוליפַא

 רעד טָא ,הילדג זַא ,ןירַאד ןּבױלג טשינ ירמגל ךָאד ןענעק

 רעטשלחרַאפ ,רעקירעגנּוה ַא ךיז טּפעלש סָאװ ,רעקיּבױלג:קרַאטש

 ןייק ןייז םעוט טשינ לי ןוא סגעװרעטנּוא ךָאװ עצנַאג ַא

 רעד טָא זַא ,הפירט ןייז הלילח ןעק סע לייוו ,םִיֹוג ייַּב ןסיּב

 .סעּברַא עיור ?סיּב ַא ןופ סָאד ןוא בנג ַא ןייז לָאז הילדג

 ,הּברדא רָאנ ,טשינ ףָארטש ןייק רָאנ טשינ טמוקַאּב הילדג

 יסערַא סלַא טכַארּבעגנַײרַא םיא טָאה'מ ןיהּואוו ,קרַאװלָאפ רעד

 םיא טעּב'מ ,קינלעצ םיא ייַּב טפיוק'מ .ךָאנ םיא טציטש ,טנַאט

 ןקידנכש ַא סעּפע ןופ ןלַאפנָא יד רַאפ םיא טציש ןעמ ןוא ןסע

 ,שטיװָאקמָאט ,קינטסַאּפ-ןוא-טסוּפ

 ,"הילדג, עלעװָאנ רעד ןּופ טלַאהניא ןרעדנוזַאּב םעד ּבילּוצ

 ןּבױה ,םיאנוש עטשרמולּכמ ,קַאילָאּפ ןוא ךיי ַא רעכלעװ ןיא
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 טריי קשי י יש
 ןיצ 1 א

 םוקפיונוצ ןרעטנעָאנ ַא ךָאנ ,ןטכַא ןוא ןייטשרַאפ וצ ןָא ךיז

 עלעוװָאנ עקיזָאד יד ָאקשעשזרָא טָאה - ,ךיז ןדײרנעמַאזּוצ ןוא

 ןקרַאטש סרעדנּוזַאּב ןופ טייצ רעד ןיא ןוא טצריקעג וליפַא

 "רעלדעּפ רעד , ןעמָאנ ןרעטנּוא ןּבעגעגסױרַא יז םזיטימעסיטנַא

 םּורַא ױזַא ידֹּכ ,עּבַאגסיוא-סקלָאפ ערעלּוּפָאּפ ,עקידנשָארג סלַא

 ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ ןרעטנענרעד

 טסייר סָאװ ,דניק ןשידיי ןּופ טייקניש עכעלרעניא יד

 ָאקשעשזרָא טָאה ,ָאטעג ןגנע ןיא ךשוח ןפיט ןופ טכיל ּוצ ךיז

 "למולּב ַא ביג, ןיא ןזיוועג

 רעטלַארטשַאּב-ןענוז ,רענייש ַא ןופ טנעה יד ןיא ןעמולּב

 ּוליִפַא תולעּפתה עשיטעטסע ןפורוצסיורַא תלוכיּב ןענעז עמַאד

 רעד ךָאנ םודנעּפ םודנעה ךיז ןזָאל סָאװ ,ךעלגניי-רדח ייּב

 סָאװ ,עקמייח רענילק רעד .גנוניישרעד רעכעלרעה ,רעקיזָאד

 טנייו ,רעייגכרּוד ייּב סנשָארג טיונ ןּופ לָאמ עכנַאמ טלטעּב

 רע ,ןָא ןלעװק סע עכלעװ ןּופ ,ךעלמולּב עכעלטע סיוא שממ

 ,טסעג ענעטלעז עקיזָאד יד טימ .עּבָאּב עקניטלַא ןייז ןוא

 ,לּביטש ןעלקנוט ,ןקיּפמעד סעּבָאּב ןייז ןיא ןעמולּב עקידעּבצל

 יז טגייל רע .ןדייש טשינ ןפָאלש םייּב וליִפַא ךיז רע ליװ

 א סנגרָאמוצ ךעּבענ ךיוא םיא טמּוק סע ןוא ןשיק ןרעטנוא

 רע ןעוו ,ןרערט טימ טײלגַאּב ,גנושיוטנא עפיט ַא ןּבצלּוצרעּב

 ןוא עטשטיינקעצ ןעמּולּב יד ןשיק ןרעטנוא ןופ סױרַא טמענ

 ,עטקלעוװרַאפ

 סלַא ןּבירשעגנָא זיא "ןעגניר, עלעװָאנ סָאקשעשזרָא

 טָאה סע עכלעוו ,עילַאװכ רעשיטימעסיטנא רעד ןגעק טפיגנגעק

 ךיז ןענגעגַאּב סע ."ַאילָאר,} ןייז טימ יקסנעלעי ןּביוהעגפיוא

 .רעגייז רעשידיי ַא-ןוא ףַארג - רעשיליוּפ ַא ; עקשטיטלַא ייווצ

 עדייּב ןוא ,רעטָאפ ספַארג םייּב רעטכַאּפ ַא ןופ ןּוז ַא ,רעכַאמ

 ערעייז ,ןרָאירעדניק יד ןופ ןשינעּבעלרעּביא ךיז ןענאמרעד

 -עג גניי ךיילג ןענעז עדייּב .תוביבס ןוא סעילימַאפ ,ןרעטלע

 טלעװ רעקימורַא רעצנַאג רעד טימ שידניק טיירפעג ךיז ,ןעוו

 לייוו ,ןלירּב ןגָארט עדייּב .טלַא רעטציא ייז ןענעז עדייּב ןוא

 ענעגייא ערעײז דמערפ ןענעז עדייּב ,טשינ ןיוש ןעעזרעד ייז
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 יי יא. בש
 'ו יט עטר הר

 יא ר : = =

 סנדייֿב רעייז ןשיװצ שטָאכ ,ןוָאלרַאפ ןעמעלַא ךרּוד ,רעדניק
 ןקיטרַאנדישרַאּפ ןּופ םוהּת ַא ןגעלעג זיא רעטלע ןוא טנגוי
 -ןעװעג זיא ןּבעל רעייז ןיא עמַאזניימעג סָאד .רעגייטש .סנּבעל
 ןוא .ןקלעװרַאפ ןוא ילּבפיוא ;רעטלע - רעטציא זיא ןוא טנגּוי
 .רעגייז רעד לרעּב זיא ,ןּברָאטשעג זיא ףַארג רעטלַא רעד ןעװ
 ,טגערפעג אפוג ךיז טָאה רע .היול רעד ןעגנַאגעגכָאנ רעכַאמ
 ךָאד ןוא ,רַאטנעמצ ןכעלטסירק ַא ףיוא רעהַא רע טמוק יװ
 הרובק רעד ייּב ןענַאטשעג זיא רע ;ןסײרּפָא טנעקעג טשינ ךיז
 ,םלוצ-תיּב ןשידיי ןקידתונכש ּםּוצ טקילּבעג ןוא רבח-טננּוי ןופ
 עטיירּב ןוא עכיוה טימ טָאה למיה רעקידתופּתושּב ןייא , םּורָאװ
 ןשטנעמ עכלעװ ,"סמיַײחה-תיּב ייוצ יד טדימשעגפיונּוצ ןטייק

 ןַאקרַאּפ ַא טימ טלײטעגּפָא ןּבָאה
 .רֶא סױרַא ךיז טעז "ןעגנירג יד ןיא תורוש יד ןּופ

 :הנעט רעשיפָאזָאליפ רעד טימ לכיימש רערַאטינאמוה סָאקשעשז
 טּפַאשטנייפ עטסוּפ ,עקירדינ יד טָאה טיײדַאּב ַא רַאפ סָאװ
 ןוא ןסַאה סָאװ וצ ?טױט ןוא ןּבעל ןּופ טייקיּביא רעד ןגעק
 ,שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיװצ תוציחמ ןפַאש סָאװ וצ ?ןּבָאה טנייפ
 ּוצ ידּכ ןפַאשעג זנוא טָאה רּוטַאנ יד תעֹּב ,קלָאפ ןוא תקלָאּפ
 ?תודחא ןיא ןּבעל

 טרעהעג ןעיורפ עקידנטעּברַא עשידיי ןופ ןּפיט יד וצ
 לחר .("ַאזדנעי) "ת ע ש ר מ, סָאקשעשזרָא ןופ לחר ךיוא

 ןוא רעיט ןרַאפ גָאט ןצנַאג ַא טייטש רָאנ ,טשינ טלדנַאה
 ,רעדיינש ןקיטכיזדניװש םעד ,ןַאמ ריא רַאפ ןטנעילק טפַאש

 .עילימַאַפ עקנַארק עכיײרלָאצ יד ןטלַאהסױא ןענעק וצ ידּכ
 .טיוט ַא טציז רעדָא רעיוט ןיא יז טייטש ,רעטניו ןוא רעמוז

 .םינוק ףױא טרַאװ ןוא למערק ןופ ךעלפערט יד ףיוא עדימ
 לקיטש ַא טימ ןּכש-?ּכמ ןוא רעייגכרוד ַא יז טעזרעד םיוק

 *עכָארּבעצ ַא ןופ טלדנַאװרַאפ יז טרעװ ,םערָא ןרעטנוא הרוחס
 יסָאמעד ַא יװ טדער יז ;חור ןקידוװועריר ַא ןיא ןּברַאש םענ

 ,רדסּכ טגייצרעּביא ,עצינטעלַאּב ַא יו רעטנוא טצנַאט ,סענעט

 עמַאס ןּוא עכָאלעמלַאּב רעטסעּב רעד ןיא ןַאמ ריא זַא
 | | .רעטסקיליּב
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 ,םינכש עריא ןופ האנש ַא ךיז וצ סױרַא טפור לחר
 ,"תעשרמ, יר זיא זייּב רָאג .ץנערוקנָאק ריא ןופ ןדייל עכלעוו
 ירעדמוא יד ןופ טרעטיּברַאפ .וָאקשיש עגיװדַאי ןליירפ סָאד
 ךיוא עגיװדַאי זיא ,עינַאװערָאה רערעוװש ןוא ןּבעל ןיא ןגלָאפ
 יד ףױא סעּכ ןיא זיא יז .םינכש עשידיי עריא ףיוא סעּכ ןיא
 רעּביא טכַאנ זיּב ירפ ןופ טציז ןַאמ ריא סָאװ ,האל עקרעמערק
 ףיוא גָאט ןצנַאג ַא טזָאלעגרעּביא ,רעדניק יד ןוא ארמג רעד
 .רעדליּפעג ןכעלגערטרעדמוא רעייז טימ ריא ןרעטש ,דָאנג סטָאג
 יד ואוו ,גנוניואו סהאל ןיא ץומש םנופ ךיוא יז טלקע סע
 ץומש רעד ןוא טסימ סנפיוה ןיא ךעלּבעטשכוּב ןעניואוו ןשטנעמ
 טסַאה יז .גנוניואוו ןיא ןעגיװדַאי וצ טיפוס ןכרוד ךרודַא טניר
 ריא רַאפ - םינוק יד ייּב ךיז ןטעּב ןשיטניה ריא טימ ןעלחר

 ,סעדישז ריא ,ָא; :ךיז ןטלעש ריא ףיוא .ץנערוקנָאק רעקרַאטש
 -!"סעסַאדורּב !הּפרח ןוא השוּב ןשָארג ןייק רַאפ טשינ טָאה ריא
 ,ןוט וצ זיא סָאװ, :סלחר רעפטנע ןייא ןיולּב רעּבָא יז טרעה
 "!ןַארַאפ טשינ טיורּב ןייק זיא זנוא ייּב זַא

 סנעמרעפ רעד טפָא זיא עכלעוו ,רעּבָא טײקמערָא יד
 ינַאמ ךיוא זיא ,טפַאשרבח ןוא טּפַאשטניירפטוג טצעזעצ סָאװ
 ייז טקיניא ,ןשטנעמ טדניּברַאפ סָאװ ,טיק רעד לָאמ סעכ
 .רַאפ רעד יוװ ױזַא ןוא .תורצ ןוא ןדייל עמַאזניימעג ךרוד
 רעמערָא רעד ייּב טסיירט טניפעג שטיוװָאפעזי ריאמ רעטגלָאּפ
 רעציזַאּב-קרַאװלָאּפ ענשַאּפערָאה רעד ןוא עדלָאג עקמיַארַאק
 .דעּפ ןעמערָא ןטימ ךיג ךיז טייטשרַאפ "הילדג, ןופ עּבײרָאק
 ידַאי ןיליירפ סָאד ףוס-?ּכ-ףוס ךיוא ךיז טגייצרעּביא ױזַא ,רעל
 ,לחר רעמירָא רעד וצ האנש ריא ןופ טכערמוא רעד ןיא עגיוו

 גנוניואו סרעדיינש ןיא לַאפוצ ַא ךרוד קידנעמוקנײרַא
 .ַאמעגסיױא ןקנַארק םעד ,תולד םעד טרָאד קידנעעזרעד ןוא
 יניק עקיטכוזדניוש עטרעגָאמעגסיוא ענייז ןוא רעדיינש ןטרעט
 טלעג ןגייא ריא טיג יז ,ליורג ַא שממ ריא טלַאפַאּב -- ,רעד
 עריא ייּב ףליה ייז רַאפ טכוז ,עילימַאפ סלחר ןלייה וצ ףיוא
 .רַאפ ןעלחר וצ טּפַאשטנייפ סעגיװדַאי .ןטנעילק עכייר ענעגייא
 ,ןעלחר ףיוא ןצעה וצ טָאטשנָא .טפַאשטניירפ ןיא ךיז טלדנַאװ
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 ןייג וצ ריא ייּב טנָאמ ,ריא וצ דיילטימ יז טליפ ,לָאמַא יו

 לחר סָאװ ףיא ,טלעק ןיא ןסיורדניא ןציז טשינ ןוא ּבוטש ןיא

 ןעייטשרַאפ טוג רָאג ."וצרעד טניואוועג ןיוש ןיּב'כ, :טרעפטנע

 וצ ליפ סיוא ךיוא טמוק ןעגיװדַאי ןצװ ,ןעיורפ עדייּב ךיז

 גנושיטנַא-עּביל ַא ןּבעלוצכרודַא סיוא טמוק ריא ןעװו ,ןדייל

 עדייּב ךיז ןגיל סלָאמַאד .קנַארק רעוװש טרעװ רעטומ ריא ןוא

 ךיז ןעייטשרַאפ ייז .ןענייו ןוא סמערָא יד ןיא עטלפייווצרַאפ

 יד ,רעטסעװש עקידנדייל עכעלקילגמוא ייווצ יד ,עדייּב טציא

 .עקלָאּפ עכעלקילגמוא ןוא עקשידיי עמערָא

 -עג זיא ןדיי רַאפ טייקיטעט-סנּבעל עטצעל סָאקשעשזרָא

 ןגעוו ןלעװָאנ עשילוּפ ןופ ךוּבלמַאז ַא ןופ עּבַאגסיױא יד ןעוו

 "םַארטש ןַיײא ןוֿפ, ןדַי

 ָאקשעשזרָא טעדנירנַאּב ךוּבלמַאז םעד ןופ ןעמָאנ םעד

 ןענעז גנולמַאז רעקיזָאד רעד ןופ ןעגנופַאש עלַא סָאװ ,טימרעד

 רערַאטינַאמּוה רעד ןופ ,םָארטש ןייא ןופ סעילַאװכ ענלצנייא

 ןיא טרעדנוהרָאי ַא טייז ךיז טלגנעלש סָאװ ,ןדיי ּוצ גנויצַאּב

 ןיא טלײטעגנייא זיא ךוּבלמַאז סָאד .רוטַארעטיל רעשיליוּפ רעד

 לרוג ןקירעיוט םעד טרעדליש לייט רעטשרע רעד ,ןלייט יירד

 רעד ;צענעסקאוורעד ןוא דניק סלַא יורפ רעשידיי רצד ןופ

 טײקמערַָא עשידיי יד ,רעירַאּפ ןשידיי םעד טזייוו רעטייווצ

 ןיא ;טּפַאשגנע רעקידשוּפיע ןוא תולד ןזָאלסגנונפָאה ריא טימ

 ?רוג-סנּבעל רערעװש רעד עכלעוו ,ןּפיט ןעמ טעז לייט ןטירד

 םצד טּבױרעגקעװַא טשינ ,טשטעװקרעד ץנַאג טשינ ךָאנ טָאה

 סעכעלשטנעמ ךס ַא טּבעל סע עכלעװ ןיא רָאנ ,םיהלא-תרּוצ

 עיטַאּפמיס ערעדנוזַאּב ַא ךיז וצ סױרַא ןפור ייז ןוא ןוחטּב ןוא

 טימ ךיז טסילש גנולמַאז יד .םירּבהמ עשיליוּפ ערצעייז דצמ

 ,ליפעגטימ , ןופ ןעגניר יד ןייז ןפרַאד עכלצוו ,"ןעגניר, .שזרָא

 ןוא דיי ,שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיװצ "ףליהטימ ,טעּברַאטימ

 : .טסירק

 רעשיטסיוויטיזָאּפ ןָאקשעשזרָא ךָאנ רעטסדנטײדַאּב רעד

 -ַאל ג רעדנַאסקעלַא סורּפ װַאל ס על ָא ּב רעּביײרש

 ןפרואוורָאפ יד ןגעק טקידיײטרַאפ דימּת ךיז טָאה (יק צַא װ
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 ךופ ךמס ןפיוא ןכַאמ םיא טגעלפ'מ סָאװ ,םזיטימעסיטנא ןיא

 .ל ַאיל ,"ה ע ר פ, יװ ,קרעװ ענייז ןיא ןעגנורעדליש-ןדיי יד

 טרישזרַאש סױרַא ןעמוק ןדיי יװ ,ןכַאז ערענעלק ןיא ןוא "צ ק

 .טײקטציּפשרעּביא ןוא טייקענדעשז סָאמ רעשפיה ַא טימ

 ,עטכַאילש רעשילױּפ רעד ןופ גנַאגרעטנוא םעד קידנעעז

 רעד ןגעקטנַא סּורּפ טלעטש ,טייקליופ ןוא ןיזטכייל ריא ּבילוצ

 .ידוועריר ןוא עיגרענע עשידיי יד -- טײקנפלָאהַאּבמוא רעשילױּפ

 אליממ ןצעזעג:רוטַאנ עשיטקעלעס יד טיול ןזומ עכלצוו ,טייק

 -לעזעג ךיוא רעטעּפש ןוא עשימָאנָאקע עצנַאג סָאד ןשרעהַאּב

 רעּבירעד ךיז ףרַאד ,ןייגוצרעטנוא טשינ ידּכ .ןּבעל עכעלטּפַאש

 פייט ַא טימ ןעמענרעּביא -- ,ןסורּפ טיול -- ,ללּכ רעשילוּפ רעד

 ןרעװ ןוא טנַאה ןיא וויטַאיצניא יד ןעמענ ,תולעמ עשידיי

 ,קיטעט

 ןעגנוצענערגַאּב זיא'ס ערעסָאװ ןגעק סיואכרּוד זיא סורּפ

 רעד שטָאכ ןוא .ןעמָארגָאּפ ןוא ןעגנוגלָאּפרַאפ ןגעק ,ןדיי רַאפ

 רע זיא ,ןצװעג דמערפ םיא זיא קנַאדעג רעלַאנָאיצַאנ רעשיריי

 --,עיצַאלימיסַא ןופ רעגנעהנָא רעסיורג ןייק ןעוועג טשינ ךָאד

 ןטימ - ,"עקלַאיל, רעד ןופ ןאמוש ר"ד ןייז טזייװ סָאד יװ

 .שילױּפ רעקיטנעצָארּפ טרעדנוה ןשיװצ ךיז ןעלקַאװ ןקידנעטש

 'טשינ טָאה סורּפ .םוילַאנָאיצַאנ ןשידיי ןקידתיזןמש ןוא טייק

 ףיז ןדנעװ סָאװ ,ךעלדנעפ.רעטצװ יד טָא טּביױולגעג קרַאטש

 טָא טוג ןעק רע .טניו רעד טוָאלּב סע ןיהואוו ,ןיהַא קידנעטש

 םיוּבגנַאלש ַא יװ ,םיריבג עשידיי עקידהיואג ענעמוקעגפיוא יד

 רעד טדייל ץנַאגָארַא רעייז תמהמ סָאװ ,"עקלַאיל, רעד ןיא

 .ללּכ רעשידיי רעצנַאג

 .טשינ טריזילַארענעג רע ,טשינ טרענײמצגלַארַאפ סורּפ

 ןייז ןיא ןעז וצ טלוּב זיא ןדיי וצ גנּויצַאּב סנסורּפ

 'לסָאי רעקנעש :שיטַאּפמיסמוא םעצד ןּבעל ּואו ,"ַא ק ווו צ ַאל 5,

 רעד ךיוא ךיז טניפעג ,דלָאגשריה רחוס ןטציּפשעגרעּביא ןוא

 .שזרעּפָאדעינ הנוי רעכעלרצע

 ןקילגמוא ךיז ןטיש קַאמילש רעױּפ ןעמירָא ןפיוא ןעוו

 :טרעװ עטַאכ ןייז ,רעדניק יד םיא ןּברַאטש סע ,ןטייז עלַא ןּופ
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 ןוא קעװַא טּברַאטש ןוא קנַארק טרעװ ּבײװ סָאד ,טנערּברַאפ
 ןייז ןוא רע לייוו ,ףליהוצ טשינ םיא טמוק ףרָאד ןיא רענייק
 סיעכהל ןּוטעג ןעמעלַא ,טגירקעג ןעמעלַא טימ ךיז ןּבָאה עּבַאּב
 רע ןעװ סלָאמַאד ,םיא טימ זנורּב עלַא ןענעז רַאפרעד ןוא
 םיא ןוָאלרַאפ סע ןעװ ,טלפייווצרַאפ ןוא םַאזנייא ץנַאג זיא
 ַא ,טניירפ ןטוטג ַא רע טניפעג - ,תֹוחּכ יד ןוא עיגרענע יד
 ןטסטלע םעד ,שזרעּפָאדעינ הנוי ןיא רעפלעה ןוא רעצישַאּב
 ,טנגעג רעד ןּופ דיי ןטסמערָא ןוא

 ןוא ּבײװ ןּברָאטשעג ןייז ןּבענ לַאטש ןיא טגיל קַאמילש
 .שטנעמ ןיא םּורָאװ ,ףליה רעכעלריטַאנרעסױא ןַא ןגעװ טכַארט
 ,קּפוסמ ןיוש רע זיא ןכעלטעג ןיא וליפַא ןוא ןליװ ןטּוג ןכעל
 טזיײװַאּב רעכלעװ ,ןהנוי ךרוד טמוק גנומרַאּברעד עקיזָאד יד
 ןַא טקַארט ןּבענ גרַאּב ןפיוא טנעמָאמ ןטסשיטירק םניא ךיז
 עמַאס ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ,רענעכָארּבעג ,רענעגיוּבעגנייא
 .ליש סּורּפ ןוא "?עירַאמ עװַא, ןעגנילקעג דָארג טָאה'מ ,טיונ
 טלגנירעגמורַא ןעגנַאגעג זיא רע, :ךיז ןזײװַאּב סהנוי ױזַא טרעד
 ךאלמ ַא יװ ,ןוז רעקידנעייגרעטנוא רעד ןופ ןלַארטש יד טימ
 טקישענוצ טָאה ארוּב רעקיצרַאהמרַאּב רעד ןכלעװ ,למיה ןופ
 ".טיונ רעטצעל רעייז ןיא ןשטנעמ

 ןייק טשינ רעּבָא זיא טקַארט ןפיוא ךיז ןזיײװַאּב סהנוי
 ןופ רָאנ ,ריצַאּפש ַא ןופ ןעמּוקעג טשינ ןזיא רע ,ךַאז:סטָאג
 יד ףיוא לקעז ַא טימ ףרָאד וצ ףרָאד ןופ ,ןרעדנַאװ-גָאט ןייז
 ,סעטַאכ ןּוא ףייה רעּביא ,טנַאה ןיא ןקעטש ַא טימ ,סעציילּפ !

 טיורּב ?קיטש ןקירט ַא ףיוא ןדליג עכעלטע ןענידרַאּפ וצ ידּכ
 .עג טכַאנייּב ,טרעדנַאװעג גָאטייּב ,עילימַאּפ ןייז ןוא ךיז רַאפ
 .ספרָאד רעקיזָאד רעד זיא שזרַאשטַאל ַא זױלּב טשינ .טעּברַא
 ץנַאג ,סרעגייז ןטכיררַאפ ךיוא ןעק רע רָאנ ,"רָאטַאטַאולּפסקע,
 ןעק ,יירעמיר ןיא העידי ַא טָאה ,סמעריש ענעכָארּבעצ ןכַאמ
 ,קינוּב-לּכ ַא זיא הנוי .ךָאנ טשינ סָאװ ןוא ןעלסעק ןסייווסיוא
 ,רעקינײװ ךָאנ טניררַאפ ןּוא טּוג טשינרָאג ןוא ץלַא ןעק סָאװ
 עילימַאפ רעכײרלַאצ ןייז טימ עקַאט דע טניואו רעּבירעד
 ןטלַאה טנַעװ עריא סָאװ עטקַאכ ַא ןיא ,ףרָאד קע עמַאס םייּב
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 רעטסנעפ יד ,ןסירעגּפָא זיא ךַאד רעד סָאװ ,ןלַאפנייא םייּב
 .טשיניואװ--ריּפַאּפ טימ טּפעלקרַאפ ,ךעלטערּב טימ טּפַאלקרַאּפ
 ןופ זָאלג ךעלקיטש ענעּביזּברַאפ ייז ןיא רָאנ ןעשטשילּב ואוו
 ,ןּביוש

 ,עּפולַאכ עטנערּבעגּפָא סקַאמילש ןעזרעד טָאה הנוי זַא
 טשינ סָאװ ,ךרּבתי םשה םעד ןעקנַאד לֹּכ תישאר רע טמענ
 טלָאװ סָאװ םּורָאװ ,הפרש ַא טימ טפארטשעג רע טָאה םיא
 ןּוא רעטכעט ,ּבײװ ןייז ןוא ןהנוי ןּופ ןרָאװעג ללכּב סלָאמַאד
 .רַאפ יז ןעוו ,םיא טימ ןעניואו סָאװ ,ךעלקינייא ןּוא סמעדייא
 ַא ןײרַא טניר סע וליּפַא שטָאכ-.ּפָאק ןרעּביא ךַאד םעד ןריל
 ,בצמ ןּוא קילגמוא סקַאמילש רעּבָא קידנעעזרעד .עקשטעּפַאק
 ךייט ןופ .ןעק רע סָאװ טימ ןפלעה ּוצ ףֹּכיּת ךיז רע טמענ
 ,תומהּב יד ןָא טקנירט ןּוא רעסַאװ סרעמע עכעלטע רע טגנערּב
 עכעלטצ ןיוש קידנעמּוקַאּב טשינ - ,טשרּוד ןּופ סיוא ןעייג סָאװ
 -ילש רַאפ ןעקנירט ּוצ רעסַאװ טגנעיּב רע ;עשַאּפ ןייק געט
 ןופ םינכש עכעלטסירק יד וצ םורַא טייג ןוא אפוג ןקַאמ
 רעד טכער ריא ןוט ןוא ןקַאמילש רַאפ ףליה ןטעּב ףרָאד
 םּוטעמּוא ,רַאפרעד טשינ רע טמּוקַאּב קנַאד ןייק .עװָאקַאמילש
 .טסירק יד רָאנ טשינ .םינּפ.תלּבק ןטכעלש ַא ףיוא רע טפערט
 רעװעג ךָאנ טּפַאכ'מ רָאנ ,טשינ ןפלעה םינכש עמּורּפ ,עכעל
 ןפלעה סע .,ןטידנַאּב ןופ חילש ַא זיא רע זַא ,קידנעניימ ,םיא ףיוא
 עטכעלש ןייק ייּברעד טשינ טָאה רע זַא ,תוחטבה ענייז טשינ
 ףליה ןּבעג לָאזמ זַא ,תושקּב ענייז טשינ ןפלעה סע ,תובשחמ
 ליװ הנוי .סױרַא םוטעמוא ןופ םיא טגָאימ ; ןכעלקילגמּוא ןַא
 סָאד טמענ רע ,טָארַאּב סטָאג ףיוא ןקַאמילש ןזָאל טשינ רעּבָא

 .סניפ ןיא ןּוא טנַאה ןיא ןקעטש םעד ,סעציילפ יד ףיוא ?לקעז
 ַא ןיא טנױאװ סָאװ ,חלג םּוצ רע טרעדנַאװ טכַאנ רערעט
 ףקַאמילש רַאפ ףליה טרָאד טעּב ןּוא ףרָאד ןטייוו

 ידּכ ,געװ ךלהמ ַא ןעגנַאגעג הנוי זיא טכַאנ רעפיט ןיא
 טשרע זומ רעּבָא הלג רעד ;ןשטנעמ ַא וצ תונמחר ןטעּבוצסױא
 == : ןרָאפ וצ ןיהּואװ ןּבױלקוצסױא ידֹּכ ףמַאק-ןסיװעג ַא ןריפ

 ןדַאלעגנייא םיא טָאה'מ ןיהּואוו ,םיצירּפ עכייר וצ טיזיו ַא ףיוא
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 רעדָא ,לטרעק ַא ןּפַאכ ןענעק ןוא הקשמ ןּבעג טעוו'מ ּואוו ןוא

 טרידיצעד-תעדה בושי ַא ךָאנ טשרע ,ןקַאמילש טסיירט ןעגנערּב

 עלעפעש ַא ןטסיירט ןרָאפ ןוא ליּפשייּב סהנוי ןוטוצכָאנ ךיז רע

 .עדַאטס ןייז ןוֿפ

 רחוס םוצ וליפַא רָאנ .ןהנוי סּורּפ זנוא טזייו ןכלעזַא

 ,תומוערּת ןייק טשינ רע טָאה "ַאקבּוצַאלּפ, רעד ןופ דלָאגשריה

 ןעק ,םיצירּפ יד טימ ןטפעשעג עטוג רָאג ןכַאמ ליו רע סָאװ

 .טייז עכַאװש סמענעי סיוא טצונ ןוא ןטנעמיטנעס ןייק טשינ

 ,עטכַאילש רעשיליוּפ רעד וצ זיולּב סורּפ טָאה סעיסנעטערּפ

 סע ייז ןוט ,ןדלָאגשריה רעטיג ערעייז ןפיוקרַאפ ייז ּביוא סָאװ

 ערוּכיש-ּבלַאה ,?ירדַאק ַא ןוא עקרוזַאמ ַא ןשיװצ ,טכַאנ ןטימ ןיא

 *עד ןענעז סָאװ ,ןכַאמּפָא ןוא ןטקַארטנָאק רעטנוא ייז ןּביירש

 ןּבעל ןצנַאג רעייז רַאפ קידנרידיצ

 םנופ ןעגנופַאש עשירעלטסניק-:שירַארעטיל עקיצניװ יד וצ

 רע דנַא סק על ַא ןופ ,ןלױּפ ןיא םזיוויטיזָאּפ םנופ רעדיל

 ."ןיּבור הוח, צלעװָאנ יד טרעהעג ,יק סװָאכ ָאטנעיװש

 ךיוא זיא "רוּבגה ןושמש, ןופ עּפיצ סאקשעׂשורָא יװ

 טרענרעד סָאװ ,ליח תשא ןַא ןיּבור הוח סיקסוװָאכָאטנעיװש

 רענעי זיא סע .ןצנַאגניא סיוא יז טלַאה ,עילימַאפ ריא ןיילַא

 ןפורעגנָא רענעמ ערעייז ןרעװ טכער טימ סָאװ ,ןעיורפ ּפיט

 םולש ,סעניירט:היח:הנח םייח סילעדנעמ יװ ,ןעמענ ערעייז ףיוא

 טוט סָאװ .סעניַיײרּב לדנעמ סנצרּפ רעדָא סעטאלז יול סמכילע

 ןוא ןַאמ ןקידלזממילש ריא ןטלַאהוצסיוא ידּכ הוח טשינ ץלַא

 ?ךעלרעדניק עכַאװש יד
 ,ןטגרָאּבעג ַא ,לּבור יירד ןופ לַאטיּפַאק:ץַאזמוא ןַא טימ

 טגָארטעצ יז .גָאט ַא ןשָארג קיצנאווצ-ןוא-ףניפ זיּב יז טנידרַאפ

 רעייא ןוא רעטוּפ ףרָאד ןיא ףיוא טפיוק ,רעזייה יד ןיא ךלימ

 וצ טפַאנ ףרָאד ןיא טגָארט ,עטמַאַאּב עקידלטעטש יד רַאפ

 וצ ,תואיצמ טּפַאכ ,שיפ ?סיּב ַא טימ וצ טלדנַאה ,ןפיוקרַאפ

 ןיא ןירעגערט-ווירּב ַא ףוסל טרעװ ןוא טגילרעד יז עכלעו

 סָאװ ,קענַארפ ןרוּכיש םעד טאטשנא ,סעקרַאװלָאּפ עקימורַא יד

 ַאזַא רעּבָא ןיא ןהוח רענייש רעד .וירּב-טלעג טעבנגַאּב טָאה
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 ,ןירעגָארטעצ-װירּב ַא ןייז וצ ,טגָאזעג סנייטשמ יװ ,קילג
 ףיוא טרעיול קענַארפ רעטגָאזעגּפָא רעד .טרעשַאּב טשינ ךיוא
 -ַאֹּב ,המקנ סיוא יז טלַאפַאּב ,ײסָאש ןפיוא װוָאר ַא ןיא ןהוח
 ןיא ןגיל געט עכעלטע ךָאנ זַא ױזַא ,יז טקיזמעצ ןוא טּבױר
 ןקידלזממילש ,ןקנַארק םעד קידנזָאלרעּביא ,יז טּברַאטש טעּב
 .טָארַאּב סמענייק ףיוא ךעלרעדניק עמירָא יד ןוא ןַאפ

 לאטסָאּפַא רעד, ןפורעג טייצ ןייז ןיא--,יקסווָאכָאטנעיױװש
 טימעסיטנַא רענעסיּברַאפ ַא טנייה ןוא "תמא ןוא רשוי ןופ
 טימ עלעװָאנ ןייז טקידנע - ,לַאקירעלק רעקידהאמ-ץרַאװש ןוא
 .עסיטנַא יד ןופ סערדַא ןפיוא ,גנוקרעמַאּב רעשינָאריא רעד
 סָאװ ,דניז עקידארומ יד ?חומ ריד ןיּב'כ ,הוח עמירָא, :ןטימ
 .עג טיורּב ןייז טימ ןוא טעּברַאעג דנַאל ןיימ ןיא טסָאה ּוד
 ",.רעדניק ענייד ןזייּפש טלָאװ

 לדיימ עשידיי סָאד טָאה סניּבור הוח וצ לרוג ןכצלנע ןַא
 ןָא ןּבילּבעג ."דניק סהחמש, סיקסװָאדָאר ּב .פ ןיא רּתסא
 ומ ריא רּתסֹא טפלעה ,טיוט סרעטָאפ ןכָאנ ןּבעל םוצ ןעלטימ
  .עג ןגָארטעצ ןעמַאװצ עדיײּב .הסנרּפ רערעװש רעד ןיא רעש
 יּברעד קידנענידרַאפ ,טעטשרָאפ ןוא רעפרעד רעּביא סקעּב
 ןיא יז ןענעז רעדלעפ ןוא ןגעװ יד ףיוא .הנויח עגרַאק ףיוא
 טלעטשרַאפ ?רּתְסא .ןלַאפרעּביא ןרעװ וצ רַאפעג רעקידנעטש ַא
 .נָא יז לָאז'מ ידּכ ,סעטַאמש ןוא רעכיט טימ למינּפ ןייש ריא
 ףוס-לּכףוס .ענעדיי ענעכָארּבעצ ,עסואימ ,עטלַא ןַא רַאפ ןעמענ
 .ָארּב ַא ןטסולעג עשהיח סנצעמע ןופ ןּברק ַא ךָאד יז טלַאפ
 .דלעפ ןיא יז ןעמ טניפעג עטיוט ַא ןוא ,יז טלַאפַאּב עגַאיד

 סעקשידיי עטרעדלישעג ןּבױא יד רעּבָא ןעמ טכיילגרַאפ
 רערעװש ןוא תוימשג רעמירָא טימ רעגייטש-סנּבעל ןטלַא ןופ
 .סוסקול ןיא ןוא עטעדליּבעג ,ערענרעדָאמ יד טימ--עינַאװערָאה
 "עקשידײ, סיקצולאּב לאכימ ןיא רעגייטש ַא יו ,עקידנּבעל
 ףיוא טקוקעג טשינ-.עטצעל יד זַא ,ןעמ טעזרעד ,?ַאקװּודישז,)
 ַא ןיא ךיז ןעמוקַאּבנײרַא ןוא אטעג ןופ ךיז ןסײרסױרַא רעייז
 ,עטשרע יד ןופ רעכעלקילג ליפ טשינ ןענעז - ,הביבס רעיײנ
 ' .טרעקרַאפ טשינ ּביוא
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 -ַאיצילַאג ַא ןופ רעטכָאט א ,ןידלעה סיקצּולַאּב ,עניגער
 ןיא בורק ןכייר ַא סריא ייּב ןגיצצרעד טרעװ ,רעקנעש רענ

 ןגייא ןַא יװ יז טלַאה רעכלעוו ,גרעּבדלָאג ריקנַאּב ַא ,עשרַאװ
 טזָאל ,גָאטלױאוװ ןוא סוסקול טימ םורַא יז טלגניר ןוא דניק

 טימ םורָא ױזַא יז קידנלײטּפָא ,קִיעּפ-ןָאלַאס ןכַאמ ןוא ןדליּב יז
 ןסקאוועגסיוא .החּפשמ רעמירָא ,רעשיטַאנַאפ ריא ןופ םוהּת ַא

 טייצ ריא קידנעגנערּברַאפ ,ענעגיוצרעד-ןייפ ןוא טייקנייש ַא

 ,ןרעפס עשיטַארקָאטסירַא ןשיװצ ,ןעגנולייוורַאפ ןוא רעלעּב ףיוא

 ייַּב ,רָאיטקַא ןשילױוּפ ןטמירַאּב ַא ןיא עניגער ךיז טּבילרַאפ
 .טייקיטייזנגעק טניפעג יז ןכלעוו

 גנַאל ױזַא זיולּב רעּבָא טלַאה שינטלעהרַאפ עקיזָאד סָאד

 זַא ,ךיז טסּואװרעד ,ץישטכַאילש רעקילָאמַא רעד ,רע זיּב ,ןָא

 טשינ ןיוש םיא טסַאּפ ןדיי ַא טימ .עקשידיי ַא זיא עניגער

 טיירג זיא יז שטָאכ ,ןעניגער טזָאלרַאפ רע ןוא ןוט וצ ןּבָאה

 ןוא םַאטש ,עילימַאפ ריא ןופ ןגָאצּפָא ךיז ןגעװטענייז רַאפ

 .עיגילער

 רעייז יד וצ טשינ טרעהעג "ַאקוװּודישז , ןַאמָאר רעד
 ַאצנָאשטשילּב, ןּוא *יּביר עּבּורג, ןּופ רּבחמ םנופ קרעװ ענעגנּולעג

 ןענעז ךעלנײשרַאװמוא וצ ,ץנעדנעט יד זיא טלוּב וצ .,ַאזדנענ

 | .ןשינעעשעג יד
 ןייק טגנידַאּבמוא זיא רע שטָאכ ,ןּפיט עשידיי סיקצולאּב

 .עשיטַאּפמיס יד וצ טשינ ןרעהעג ,ןעװעג טשינ טימעסיטנַא

 רעמשטערק רערטיכ רעד ,רעטָאפ סעניגער ךיז וצ טשינ טיצ'ס

 טשינ ןוא ,דניק ןיז ןצעמע  ּפָא ןרעג טערט סָאװ ,ןרהא

 רעד ,גרעּבדלָאג ריקנַאּב רעד ,ןּוקעיּפָא ריא זיא רעשיטַאּפמיס

 ,סוחי ,ןּבױלג ןייז טערטרַאפ טלעג סָאד ןעמעװ ,טירַאּביס

 ןּופ ,ןדלעה סיקסװעשַארק ןופ רענייא זיא רע .ַא .א עיצַאנ

 .הביבס רעשיטַארקאטולּפ רעװעשרַאװ רעד
 רעד ןוא טלעג טַאהעג ּביל קרַאטש ןּבָאה ןדיי סיקצולַאּב

 צשידיי יד ךיז טמענ סע טענַאװ ןּופ ףֹּכיּת טרעפטנעֶרַאפ רּבחמ

 :טייקיריג:טלעג ןוא תונצמק

 יז ,ןדיי ןופ ךירטש-רעטקַארַאכ ַא זיא -- טייקילייוװטייצ
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 ץקירעהעג יז ,ןעגנוניואװ ערעײז וצ ןדנוּבוצ טששנ ךיז ןענעק

 דיי ַא ..,ןעגנערּברַאפ טרָאד םענעגנָא ,םעװקַאּב ןוא ןענדרָאניײא

 סעװ רע זיּב טיײקכעלמצוװקַאּב ,חור-תחנ ,ור ןייק טשינ ןעק

 םייּב ייס ,רוחּב ןטלזיורקעג םייּב ייס -- ,ןרעו ךייר טשינ

 -עגסיוא עוװװיטַאלוקעּפס עּבלעז יד ןעמ טניפעג ןקז ןקידרעטיצ

 ,אפוג ךיז וליפַא ...טייקערטיכ ןוא ,טייקטריניפאר ,טייקנוּבשח

 רע טעװ ןתוכרטצה-סנּבעל ענעגייא ענייז ,ןגָאמ םענעגייא םעד

 ױצּפָא סעפע רָאנ יּבֲח ,סָאװ-יּבַא טימ ןקיטרַאפּפָא ,ןרַאנּפָא

 ןעק ןרעכײרַאּב ּוצ ךיז גנַארד ןקרַאטש ןקיוָאד םעד .,ןרָאּפש

 ןוא גנורעדינרעד רעד טימ ןקיטכערַאּב ןוא ןרעלקרעד ןעמ

 טָאה םזיטַאנַאפ רעכעלרעטלַאלטימ רעד עכלעוו טימ ,גנוטכַארַאפ

 .דמַאז ןיא םערָאװ ַא יװ ,קלָאפ עקיזָאד סָאד טעשטצלַאקעצ

 סעדעי ,טכער-שטנעמ עלַא טעמּכ ןעמונעגקעװַא םיא טָאה'מ

 רַאפ ןפיוק טזּומעג ייז ןּבָאה עיגעליווירּפ עדעי } טייהיירפ לסיּב

 ,ןעגנוגלָאפרַאפ ןופ טעװעטַארעג יז טָאה טלעג סָאד .טלעג

 .עטש עכעלטפאשלעזצג טפיוקעגנייא ךיז ייז ןּבָאה טלעג טימ

 זיא'ס ;הגרדמ רעצרעכעה ַא ףיא ךיז ןּבילקעגפיורַא ,ןעגנּול

 יַאֹּב ביל ױזַא ןּבָאה ייז ּביוא ,טשינ רעדנואוו ןייק רעּבירַאד

 .טריפעגסיורַא ייז טָאה סָאװ ,"ןהשמ םעיינ; םעד טָא ןעמוק

 ."עטָאלּב ןוא טסימ ןופ

 ריא ףיוא טקּוקעג טשינ ,עניגצר ןידלעה-טּפיוה סיקצולאּב

 ךעלנע טשינ ירמגל זיא ,טייקלופ-ליפעג ןוא טײקיצרַאה-טוג

 סשטיוועצמצינ ,ַאלַאטרימ סָאקשעשזרָא רעטנאמרצד רעד וצ טשינ

 ,השמ ןּב ,בר רעװאדרָאק, ןופ יורפ יד ןהקבר וצ רעדָא הרש

 ,"ַאקוװּודישז}) "עק שיד ײ, טכידעג סטרעגײּפ םַאדַא ןופ

 רעדייא ,םי ןּופ סעילָאװכ יד ןיא טשרעּביל ךיז טפרַאװ עכלעצוו

 .ןַאסַאה-לע טַאריּפ:םי םנופ עטּבילעג עשיפַאלקש יד ןרעװ ּוצ -

 יַארקָאטולּפ ,ןטרילימיסַא םעד ןּופ הביבס רעד ןיא ןּברָאדרַאפ

 יערפףדיי יד ףיוא ךַאװש ץנַאג עניגער טריגַאער ,רעטעפ ןשיט

 רעכלעװ ,ןטּבילעג ןטצינערנַאּב ריא ןופ ןעיירעלדיז עשירעס

 ןּופ לָאּבמיס ַא םיא רַאפ זיא דיי ַא זַא ,ריא רַאפ טקידערּפ

 רעשיזיפ ןופ ,טייקיטרעװרעדנימ רעשילַארָאמ ןוא טייקיצומש
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 םיא טלקע סע זַא ,עדרעװמוא רעכעלשטנעמ ןוא טייקניימעג

 ךיז טָאה סע סָאװרַאפ ,סעּכ ןיא זיא רע ןּוא קלָאפ ןקיזָאד ןופ

 .דנַאל "ןייז ןיא טײרּפשרַאפ ןוא טרעמרַאפ ױזַא

 ריא ןופ ךיז טגאזטנַא שפנ רעקיזָאד רעד טָא ןעו טשרע

 ןיוש ךיז טניפעג יז שטָאכ ,עקשידיי ַא ןופ יוװ גנוטכַארַאפ טימי

 סָאד טָא יז טזָאלרַאפ ,דמש םוצ ךיז טיירג ןוא רעטסיולק ןיא

 ןוא עילימַאפ ריא ןּופ ןטלַאהַאּבסיוא ךיז טָאה יז ואו ,טרָא

 טשינג :סיוא שיטעטַאּפ טפור ןוא ,ןּביױלג םעיינ םוצ טיירגעג

 ,ןטסירק !ַָא .סעמַאזניימעג םּוש ןייק זנוא ןשיװצ רעמ ןַארַאפ

 ."עקשידיי ַא ןּופ ץרַאה ַא טימ ןעגנַאגַאּב ךעלקערש ךיז טנעז דיא

 .רעטָאפ ריא וצ םוא ךיז יז טרעק טלָאמעד טשרע

 שיטּפעקס ױזַא ךיז טיצַאּב סָאװ ,טסיוװיטיזָאּפ רעד יקצולאּב

 ייס ,עכעלטסירק ענייז ןופ ייס ןעגנּוגײצרעּביא-סנּבױלג יד וצ

 .רַאפ רעד טימ טשינ ףךיוא ךיז טמענרעּביא ,ןדלעה עשידיי

 .רוּב עשידיי לייט ַא ןופ טײקשילַאטנעמיטנעס ןוא טייקטמולח

 טימ ןעגנוזַאּב ןּבָאה רעטכיד ליפיױזַא עכלעוו ,ןעיורפ עזַאושז

 ירֲאפ רעקיזָאד רעד ןופ רוקמ ןרעּביא טרינָאער רע .ּבױל

 : טייקטמיורט

 עבטּב טפערט'מ ןכלעוו ,קורדסיוא רעטמולחרַאפ רעד,

 ןופ אצוילעוּפ ַא זיא ,סעקשידיי טכיש ןטריזיליוויצ םייּב

 יז טלעפ סע ,גנודליּב ןּבָאה ייז .הביבס ןוא גנּויצרעד רעייז

 ןוא ץזָאלּבעגפױא ןיא סָאװ ,עיזַאטנַאפ רעייז ;ןּבױלג רעּבָא

 קילּבנגיױא ןדעי ךיז טסיוטש ,ןענַאמָאר ןענעייל ןופ טציהרעד

 רעכלעוו ןיא ,הביבס רעד ןופ םזילַאירעטַאמ ןקיצּומש ןפיוא ןָא

 ,ןרעייז ליפעג ןטלדייאעגסיא םעד ;ןסקאוועגסיוא ןענעז ייז

 ןופ גנַאלק רעד םענעגנַאמוא זיא ,עּביל ךָאנ טצכעל סָאװ

 יד .עזָארּפסנּבעל רעד ןופ ,עיצַאלוקעּפס ךרוד ןעניוועג ,טלעג

 עטעשטשעיּפעגסיױא יד ייּב סױרַא טפור עינָאמרַאהסיד עקיזָאד

 ײז סעכלעװ ,ןטנַאקַאּבמוא סעּפע ךָאנ טפַאשקנעּב ַא ןעיורפ

 .לַאטנעמיטנעס עקידהעינצ ןימ ַא סעּפע ,ךיז םורַא טשינ ןעעז

 וצ טאטשנא ,סוסקול ןוא םוטכייר .טייקנדירפוצמוא ןוא טייק

 ןכעלקנערק ןקיזָאד םעד ךָאנ ןרעגרערַאפ ,טימעג רעייז ןקיורַאּב
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 ַא וצ ךָאנ ייז ןּביג טייקנדירפּוצמּוא רעד וצ לי"וו ,דנַאטשוצ
 ,טשינרָאג ןיוש טגנַאלרַאפ יורפ ַאזַא .טייקטקיטעזרעּביא ןּופ עפש

 וצ רעמענעגנַאמוא רעקיזָאד רעד .ןּבָאה ץלַא ןעק יז לייוו

 *...רעטּומ ַא טרעוו יורפ יד זיּב קנערק עשינָארכ ַא טרעװ דנַאטש

 ןיק טשינ "?עקשידיײי, סיקצולאּב טלַאהטנַא רעּבָא ללכּב

 יניז םיגהנמ עשידיי ןופ ןעגנוּבײרשַאּב עגונּב .סעלופטרצוו ךס

 ַא ןופ גנוּבײרשַאּב יד ,לשמל ;קרַאטש וליפַא רּבחמ רעד טקיד

 ןיא ןעמּוקרָאפ קידנעטש טשרמולּכ זּומ עכלצוו ,היול רעשידיי

 אפוג ןַאמָאר רעד .6ןיקצַאװָאלס ןּופ טּפעשעג) טכַאנ רעפיט
 ַא ןעװ ,ןטייקילעפוצ ןוא ןטײקכעלניײשרַאװמוא טימ לּופ זיא
 טָאה רעטסעװש ַא ,טשינ ךיז ןענעקרעד ןּוז ריא ןוא רעטּומ ַא
 ןַארַאפ .?ג .ד .א רעדורּב םענעגײא ןטימ הנותח טשינ רעיש
 .עגּפָא ךיז טלָאװ ךַאז יד יװ ,ןשינעעשעג ןוא ןעגנוריפרַאפ
 ןטנצפופ רָאנ ,ןטנצניינ טפלעה רעטייװצ רעד ןיא טשינ טליּפש
 .עקיסקעמ ןדליװ ןיא ץעגרע ,טרעדנּוהרָאי

 .שידיי ןופ רעגנעהּנָא ןוא טסיװיטיזָאּפ רעד יקצולאּב
 .לעזעג עשיליופ יד זַא ,טלָאװעג טָאה עיצַאלימיסַא רעשילױּפ
 וצ ןעמעננײרַא סמערָא עטײרּפשוצ ,ענעפָא טימ לָאז טפַאש
 ןּופ טשרמולּכמ ןסירעגסיױרַא ךיז טָאה עכלעװו ,ןעניגער ךיז

 רעסעּב ידּכ ,םזיצילױטַאק ןעמענוצנָא טיירג וליפַא זיא ןוא ָאטעג
 רע טָאה ;טפַאשלעזעג רעקימורַא רעד טימ ןסיגפיונוצ ךיז
 ךיז ןופ ןסױטשעגּפָא ןעניגער טָאה סָאװ ,םּוטנלױוּפ םוצ תונעט
 .דנַאטש ןפיוא טייטש יקצולאּב .ןלייטרורָאפ עטּבעלרעּביא תמחמ
 ןּוא ןריוּבעג ָאד ,רעגריּב עשילױּפ ןענעז ןדיי זַא ,טקנוּפ
 ןּופ סָאד ןעעז רימ יו ,ןּבילּב עטקיטכערַאּבכײלג ָאד ןפרַאד
 "ַאניטסעלַאּפ, :טכידעג ןייז

 םיא ןּבעל ןוא הרמג ַא רעּביא דיי רעטלַא ןַא טציז
 עטכישעג עטלַא יד ןייא טרזח רע ןכלעוװ טימ ,לרוחּב גניי ַא
 ּוצ ,סעדייזרוא.רוא יד ןופ דנַאלרעטָאפ םעד ,ןענּכ דנַאל ןגעװ
 .טנזיוט עגנַאל יד .המשנ ןייז קרַאטש ױזַא טקנעּב סע ןכלעוו
 טכַארטַאּב ָאד ןּבעל עקיטציא סָאד ןוא ןעגנורעדנַאװ עקירעי
 סָאד זיּב ןוא ,ןעמּוק טעװ הלואג יד זיּב ,עקילייורעד רַאפ רע
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 ,ופ דגַאל ןגצװ ךעלקינייא ענייז רע טלייצרעד -- ןעשעג טעװ
 .לעסְקָאֹּב ןוא ןגייפ ,ןעלטייט ןסקַאוװ'ס ּואו ,שבדו בלח תבז

 ,הפס ןרעציא ןייא רעּבָא טפָאלש רעקשטיטלַא רעד זַא
 טרעהעג סָאװ :תובשחמ ענייז לרוחּב עגניי סָאד ךיז טכַארט
 .עג טשינ טָאה רע ?אניטסעלַאּפ טימ ןָא ,ךעלטנגייא ,ךיז רע
 ןייז ּואו ,ָאד סָא רָאנ ,היױל סרעטומ ןייז ףיוא טרָאד טנייוו
 םע ואװ ,ךייט ןכָאנ ?דלעוװ םייּב ,ןּבָארגַאּב זיא רעטומ עטיוט

 רע זיא ָאד .םלוע-תיּב רעשידיי רעד לגרעּב ןפיוא ךיז טניפעג

 -עג לגיוו ןייז זיא ָאד ;טנעָאנ םיא זיא רעדעי ןוא ןריוּבעג
 ןייז ךיז טנאמרעד רע .ןייז רבק ןייז ךיוא טעװ ןוא ןענַאטש
 ,ןגיא עקידנעשטשילּב עריא ןוא ץקַאּב עטיור יד טימ עינַאינ
 טָאה סָאװ ענעי ןוא ,ןעזעג ףָאלש ןיא וליפַא טָאה רע עכלעוו
 ןיא ןריוּבעג טשינ ךָאד זיא ,ןטיהעגּפָא ןּוא טעמרָאקעג םיא

 םוצ םיא ןּבָאה סָאװ ,רעדיל יד ךיז טנאמרעד רע .עניטסעלַאּפ
 עּביל ןייז - דניז ַא זיא'ס יצ ,ךיז טגערפ ןוא טגיוועג ףָאלש

 ,טימ טדייל רע סָאװ ,סָאד ןוא דרע רעגיה רעקיזָאד רעד וצ
 .םיא םורַא עלַא ןדייל סע יװ קידנעעז

 -ינַאיצילַאג רערעדנַא ןַא ןּבירשעג ךיוא טָאה ןדיי ןגעוו
 ןייז ןיא (יקסװָאיעשטַאמ יצַאנגיא) רע װ עס רעלעטשטפירש רעש
 דַאנ) "עװַאדור רעד ןופ גערּב םעד ףיוא; עלעוװָאנ
 .("יװַאדור םעגעשזרּב

 ,ענעדיי-ףרָאד ַא ןופ לרוג םעד ןגעװ עטכישעג ַא זיא'ס
 טימ הנמלא ןַא ןּבילּבעג גניי רָאג זיא סָאװ ,עװָאלַאװ .הרש
 ערעװש ןוא רעגניפ ןעצ ענעגייא יד טימ ןוא ,ךעלרעדניק ריפ
 טָאה יז .רעדניק עריא ןוא ךיז ןייז סנרפמ טזומעג גרָאז-ּפָאק
 ּבױא טלַארטשעג ,טעּברַא םוש ןייק מימ טמעשעג טשינ ךיז
 ןוא לטסנידרַאפ ַא ףיױא טייהנגעלעג ַא טּכַאמעג ךיז טָאה'ס
 תמחמ טשינ ,רּבחמ רעד טרעכיזרַאפ סע יװ ,סע יז טָאה ןוטעג

 ןרעגנוה ןפרַאד טשינ ןלָאז רעדניק עריא ידפ רָאנ ,טייקערטיכ
 רעד ייּב הלחנ ל?קיטש ַא קידנּבָאה .,רעטניו ןיא ןרירפ ןוא
 עכעלטע טצשַאפ ,ּוק ַא יז טלַאה ,עקנָאל רעשה?להק ,רעשיפרָאד
 טגָאלּפ .ןּבעל ןיא ךרודַא רעװש ךיז טגָאלש ןוא זנעג קילדנעצ
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 ,ןַאמ ןכָאנ ןוזפיטש ַא ,?גניי עטסטלע סָאד סָאװ ,הרצ ַא רעּבָא יז

 .רעפרעד יד רעּביא םורַא ךיז טגָאי רָאנ ,ןענרעל טשינ ליוװ

 גנוגיינ עקרַאטש ַא ןָא טייהדניק ןופ סױרַא ןיוש טזייוו עמסיז

 ןפיוקּפָא ,ףייה יד רעּביא ןייג טגעלפ רע .לדנַאװ-לדנַאה וצ

 ,לג .ד .א סעטאמש ,סעקילָארק ןוא ןסּפעש ןופ ךעלכעלעפ ,רענייּב

 טשינ ,ןוט טשינ ,ןּבעג טשינרָאג רעּבָא רע ליו ּבוטש ןיא -

 זיּב ,רעדניק ערעגניי יד ןופ קלח םעד ףיוא ךָאנ טסע ,ןפלצה

 ,םישעמ ןוא םיכרד ענייז ןגָארטרַאפ רעמ טשינ ןיוש ןעק הרש

 ןעגנעה ךיז וליפַא טװוּורּפ עמסיז .ּבוטש ןופ םיא טגָאירַאפ ןּוא

 סלָאמַאד .הילּת רעד ןופ סנטייצייּב ריא טעװעטַאר הרש ןוא

 .טייצ עגנַאל ַא ףיוא ןצנַאגניא רע טדניװשרַאפ

 ןוטעגנָא ףרָאד ןיא קירוצ עמסיז טמוק טשרע ןרָאי ךָאנ

 טיק רענעדלָאג ַא ,רעגניפ יד ףיוא ןעגניר טימ ,ץירּפ השעמ

 תונּתמ טלײט ,ןיוו ןגעוו תוישעמ טלייצרעד ,טסעװ רעד רעּביא

 טָאה טניזעגזיוה סָאד ןּוא ,רעטסעװש יד ןוא רעטומפיטש רעד

 טשינ רעּבָא טּבײלּב רע .םיא ןּבעל ךיז ןצעז וצ ארומ שממ

 -ספרָאד ַא ביל רע טָאה זייודניק ןופ ךָאנ .ףרָאד ןיא גנַאל

 ריא טימ ןייג ,ןדמש וצ ךיז ריא ּבילוצ טיירג זיא רע ,עסקיש

 רָאנ טָאה ,לכש ןשרעיױּפ ריא טימ ,רעּבָא יז .טלעװ קע ןיא

 זַא ,ןופרעד סױרַא רימ טמוק סָאװ, :םיא רַאפ רעפטנע ןייֵא

 ןייז גנולפייווצרַאפ ןופ עמסיז טזָאלרַאפ "!דיי ַא ךָאד טזיּב וד

 .קידנעטש ףיוא טרָאמייה

 .רעד רעד ןיא ןַארַאפ ךָאנ זיא ןעמסיז ןוא ןהרש ץוח ַא

 ,דייר ענייז טיול ,טָאה רעכלצוו ,יכדרמ רעלדנעה רעד גנולייצ

 טריקיזיר לָאמ ןעצ רע טָאה .ןדנ ךעלריּפַאּפ טרעדנוה ןעמוקַאּב

 ַא ןריקיזיר וצ טציא רע טמולח .טנזיוט ןיוש טָאװ רע ןוא

 ,סלָאמַאד ןוא טנזיוט טרעדנוה ןּבָאה וצ ידּכ ,לָאמ טרעדנוה

 ןרעוװ ןיוש רע טעװ ,ןריקיזיר לָאמ ןעצ ַא ךָאנ טעװ רע ןעוו

 א ןרעװ רעכיג רעּבָא רע טצװ סלָאמַאד זיּב ,רענָאילימ ַא

 : .רעייג-הנידמ

 ;ןטלַאטשעגנּבענ יד טרעדלישעג ךיוא רעוװעס טָאה יירט

 ףיא ןדערסיוא ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,קעשַארטעיּפ רעקעּב םעד
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 י.י ישי עא
 יי יא

 ,םוטעמוא ןוא ןדעי ּפָא ןײלַא טרַאנ ןוא ןדיי--רעלדניווש יד
 .רעױּפ םעד קינראשט קעטרַאּב ךיוא ןוא ,רָאנ ךיז טזָאל סע ואוו
 .רערעכואוו

 "ִ מ סייז, ןַאמָאר סרעװעס טָאה םענרַאפ ןרעטיירּב ַא
 גנולגיּפשּפָא סלַא טרעװ ןשירָאטסיה ַא טָאה רעכלעוו ,(?'ַאמזיז,)
 רע ןעוו ,טייצ רעד ןופ רעפסאסטא רעכעלטפאשלעזעג רעד ןופ
 ַא ןייז וצ ךיז טכַאד דלעה רעד ואװ ןוא ,ןענַאטשטנַא זיא
 .רעד ןּבָאה רימ ןכלעוו ,עמסיז םענעי ןופ גנולקיװטנַא ערעטייוו
 ."עװַאדור ןופ גערּב םנופ, טנעק

 ,ףרָאד רענַאיצילַאג ןופ דניק ַא ,ןַאמָאר ןופ דלעה רעד
 .רענָאילימ א ןרעװ וצ טמיורט רע ואװ ,ןיו ןיא ןָא טמוק
 יקעּפס-עזרעּב ךרוד רע לי ,טעטכַארַאפ ,טעּפשעגסױא ,םערָא
 ןוא גנַאל יוזַא טמיורט רע .ןעזנָא ןוא טלעג וצ ןעמוק סעיצַאל
 טּבױה ךּכיּת ןוא ,ריבג א עקַאט טרעװ רע זיּב ,ץלַא טריּבורּפ
 ןּבָאה םיא ןליװ ןריקנַאּב רעניו .םיא טימ ןענכער ןָא ךיז ןעמ
 עיינ יד, ,ןַאגרָאעסערּפ רעסיורג רעד ןוא ךיז וצ ףּתוש סלַא
 טנעדנָאּפסערָאק ריא ןרעװ וצ רָאפ םיא טגָאלש "עסערּפ עיירפ
 ,גרעּבמעל ןיא

 ןייק טרָאפ רע ,גַאלשרָאפ ןטצעל םעד ןָא טמענ עמסיז
 .ןטקילפנָאק ןּבעלרעּביא וצ סיוא םיא טמוק ָאד ןוא עיצילַאג
 ןשינטנעק עכַאװש ענייז גנורעטש ַא םיא ןענעז לֹּכ תישאר
 ןטסָאּפ ןכעלטרָאװטנַארַאפ ַא ןעמונעגנָא רע טָאה עיציּבמַא תמחמ
 רע לייוו ,טשינרָאג קידנענעק טשינ ,טנעדנָאּפסערָאק-דנַאל ַא ןופ
 ןגעו טשינ גנּונַא ןיק טָאה רע .טנרעלעג טשינ לָאמניײק טָאה
 ןייז ןגעװ ,דנַאל ןיא ןעגנּויצַאּב עשיטילָאּפ-ךעלטּפַאשלעזעג יד
 יב ןעגנוּבערטשַאּב צלערוטלוק יד ,גנולקיװטנַא רעשימָאנָאקע
 יד ןיא טשינ וליפַא ךיז טריטנעירָא ןוא ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ
 .געזערּפער ףרַאד רע ןכלעװ ,ןַאגרָא םנופ ןצנעדנעט עשיטילָאּפ
 .עכעלטנייפ-שיליופ ןענעז עכלעוו ןוא ןריט

 ןערּב עמַאס ןפיוא ןפָארטעגנָא עמסיז טָאה גרעּבמעל ןיא
 .טנגוי רעשידיי רעד ייּב גנוגעװַאּב רעשירָאטַאלימיסַא רעד ןופ
 סָאװ ,עיצַאלימיסַא רעטלַא רעד ןשיװצ ףמַאק ַא ןעגנַאגעג זיא'ס
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 .עג ןוא הלּכשה ןופ עלעטנעמ םעד רעטנוא ןטלַאהַאּב ךיז טָאה
 רעד ןוא ןָאזלעדנעמ-חסונ ןטייל ןעמרָאפ-ךַארּפש עשישטייד טַאה
 ןרעװ וצ טּבערטש סָאװ ,רוד ןרעגניי ןופ עיצַאלימיסַא רעײג
 עשיליוּפ ןעמעננָא הליממ ,ןּבױלג סוניּבר:-השמ ןופ ןקַאילָאּפ
 .פיונוצ ךיז רעסעּב ןוא רעכיג ןענעק וצ ידּכ ,ןעמרָאפ-ךַארּפש
 .גנורעקלעפַאּב רעשיליוּפ רעקימורַא רעד טימ ןצלעמש

 ןעמסיז ןסירגַאּב וצ טיירג עטלַא יד ןענעז טייז ןייא ןופ
 רעיַאנּוד רעד ןיא ןַאגרָא:עסערּפ ןטסבּושח ןופ רעטערטרַאּפ סלַא
 עיצַארטסנָאמעד ַא וצ ךיז ןטיירג רעדיװ עגניי יד ;ץנעדיזער
 .שיכיירטסע םעד טרעּפרעקרַאפ םיא ןיא קידנעעז ,םיא ןגעק
 םעד ןיא ןוא .רעקירדרעטנוא ןכעלרעזייק-ךעלגינעק ,ןשטייד
 ןוא רעסַאװ ןשיװצ ,גניי ןוא טלַא ןשיװצ ףמַאקנשיװצ ןקיזָאר
 ּפָא ךיז טגָאז רע .לָאר עקידעגָאלק ןייז עמסיז טעזרעד ,רעייפ
 ןטימ ןסירעגטימ טרעװ ,טנעגַא רעשיכיירטסע ןַא ןייז וצ ןופ
 ןוא עגניי יד ןופ טייקנּבעגרעּביא ןוא םזילַאעדיא ,םזַאיזוטנע
 .ירָאטַאלימיסַא רעד ןופ דצ ןפיוא ךיז טלעטש ,רעריפ ערעיײז
 .טענָאז ענייש יד ךיוא בגא םיא טקָאל סע ואװ ,טנגוי רעש

 רימ יװ -- ,טייקנדנוּבעגוצ ,טייקכעלשטנעמ ןופ ןמיס ןייק
 ףעזוי טשינ טעז - ,רעלעטשטפירש עשיליוּפ ליפ ייּב סָאד ןּבָאה
 דרַאשיר, ןַאמָאר םנופ דלעה ןשידיי ןייז ןיא שָאגָא ר
 רעתמא ןַא רּבחמ ןייז טול זיא ןרעטש ּבוקַאי ."ַאװַא דזָאג
 רעּבָא טכיילנרַאפ'מ ןעװ ,ליפעג ןָא ןוא ץרַאה ןָא ,ףרּואווסיוא
 םילוּפלּפ טימ לופ - ,ןַאמָאר ןשיטימעסיטנַא ןקיזָאד םעד ןיא
 ,ןדלעה-טּפיוה ייווצ יד -- ,ןפָאזָאליפ-רעקיזיפאטעמ ןופ ןטאטיצ ןוא
 -עג טשינ ,ךָאד ןעמ זומ ,ןענרעטש ןוא ןַאװַאדזָאג ןטלַא םעד
 ןריטקעּפסער רעמ ,ןצנעדנעט עשידיי-יטנַא סרּבחמ ןפיוא טקוק
 -זָאג קינלטּב-רבוע ןוא קינהריבצ-לעּב ןטלַא םעד יװ ,ןענרעטש
 ,רעליופ ַא ,רעקיניזטכיײל ַא זיא ַאװַאדזָאג רעטלַא רעד .ןַאװַאד
 ,רעשיגרענע ,רעמַאזרָאּפש ַא זיא ןרעטש תעּב ,רעכיורּברַאפ
 עכעלדימרעדמוא ןוא טייקליופ : ןסולָאּפנגעק ייווצ .רעקידוועריר
 ,טייקידוװעריר עגולק ןוא טײקכעלמעװקַאּב עקיניזטכייל ,טעּברַא
 עקידלזממילש ,דלודעג רענרעזייא ןגעק רעטקַארַאכ ןופ טײקכַאװש
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 - 5 3 יי
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 ןַא ןגעק טייקידרשוי ענעכָארקעצ ,עװיסַאּפ ןוא טייקכעלרע
 ןרעװ טגיזַאּב רעטשרע רעד טעװ ,יאדוא .טסײג-טייצ ןשיגרעגע

 זיא דלוש סרּבהחמ םעד .ןגעװ עמורק ןָא וליּפַא ,ןטייווצ ןכרוד

 םיכוּפיה עלארטעמאיד עכלעזַא ןגעקטנַא טלעטש רע ּבױא ,סע

 רעכַאװש רעד זַא ,וניהד יװ ,ןּבעל םנופ רשוי טגנַאלרַאפ ןוא
 םייּב ,ריבג ַא ןּבײלּב לָאז טייקשירעמענרעטנוא ןוא טסיײג ןיא
 רע שטָאכ ,השוריּב ןזָאלעג םיא ןּבָאה תובא ענייז סָאװ ןגעמרַאפ
 - ,ןרילרַאפ וצ ןגעמרַאפ סָאד ידּכ ,סעכעלגעמ ץלַא ןוטעג טָאה
 ױמ יד יװ ,ןצּבק ַא ןּביײלּב לָאֹו רעגולק ,רעשיגרענע רעד ןוא
 .טַאהעג םיא טָאה רעט

 ןעגנוריסַאּפ עטרעפעפעגוצ ,עלענָאיצַאסנעס עגונּב ,ךעלנע
 -ירָאטסיה רעד זיא ,"ַאקװּודישז, סיקצולַאּב וצ סעיצַאוטיס ןוא
 =ַאלטַאיװש ָאד,) "ט כיל וצ, רעטלַאלטימ ןופ ןַאמָאר רעש
 טמוק ,ףסוי ,ןדיי ןגנוי ַא ןכלעו ןיא ,יק צַאפ ַא ר .װ ןופ
 ךיז קידנעגנערּב ,לָאטסָאּפַא ןַא ןופ לָאר יד ןליּפש וצ סיוא
 -עג רעכעלטסירק ןייז רַאפ ןוא ןדיי הדע ןֿא רַאפ ןּברק סלַא
 טשינ רּבחמ רעד טזײװ שינטנעק-דיי עסיורג וצ ןייֵק .עטּביל
 זיא סָאװ םטוג לסיּב סָאד טגעװרעּביא עטכעלש סָאד ןוא סױרַא
 ,רוּביה ןיא ןארַאּפ
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 .םזילַארוטַאנ ןוא םזילַאער

 טמענרַאפ ןעגנורעדליש-ןדיי עגונּב טרָא רעדנוזַאּב א
 ,'קסװַאינַאש .ַאשָאנוװ ַאשָאנוי סנצמצלק
 ןעלנע-ייז טעמדיװעג ,ןדיי ןגעװ ןּבירשעג ךס ַא טָאה רעכלעוו
 .רעד עצנַאג - ,ןעניז ןרעדנַא ןַא ןיא שטָאכ ,ןָאקשעשזרָא וצ
 טריטנעמָאק ןוא טצַאשעגּפָא ןדיישרַאפ ןענעז סָאװ ,ןעגנולייצ
 .ןרָאװעג

 ךס ַא רעּבָא קידנּבעל .רעשיטָאטש ַא ןעװעג זיא ַאשַאנוי
 ןעמּוקַאֹּב ביל קרַאטש רע טָאה ,ךעלפרעד ןוא ךעלטעטש ןיא
 ןקיטרָאד םעד ןגעװ ןּבירשעג בורל ןוא ץניװָארּפ עּביל יד
 ױזַא ןצמ טפערט רעּבירעד .ןדייל ןוא ןדיירפ ענייז טימ ,ןּבעל
 ןוא רעױּפ םעד ,ץירּפ ןטמירָארַאפ םעד קרעװ ענייז ןיא טּפָא
 ,דיי ןקידלטצטש

 .מוא טשינ ןוא רָאמוה ,םזימיטּפָא ךס ַא טציזַאּב ַאשָאנוי
 ןופ רעצעזרעּביא "רעשיוג, רעטשרע רעד ןעװעג רע זיא טסיז
 יד טרעדלישעג רע טָאה ,רענעי יװ ױזַא .םירפס-רכומ-ילעדנצמ
 .סיױא טרָאד ךיוא ןוא ,סאכּבה-קמע יד ןופ ךעלעשטנעמ עניילק
 ענייז ךס ַא רָאג .טּבױלעג טָאה רצ עכלעװ ,לרעּפ ןענופעג
 .לודעג ןגָארט סָאװ ,ענעגָאלשרעד בורל ןשטנעמ ןענעז ןדלעה
 דימּת ןּבעל ,ךָאי-סנּבעל ןרעװש םעד סעציײלּפ ערעייז ףיוא קיד
 ַײז ןופ ןרעקּפָא ךיז טעװ לזמ רערעװש רעד זַא ,ןוחטּב טימ
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 .קנַאד ןענעז ייז .ןטכייל ןּבײהנָא טעװ דיירפ ןופ ןוז יד ןוא
 ,דײרפ עטסקיצניװ יד רַאפ ,?כיימש ןטסנעלק סעד רַאפ רַאּב
 ױצ ייז טפרַאװ לרוג רעד סָאװ

 יד ןיא טרעטנָאלּפרַאפ ןעװעג דימּת זיא אפונ ַאשָאנוי

 טַאהעג ךעלנצזרעּפ רעּבירעד טָאה רע ,סעקינטנעצָארּפ ןופ טנעה

 רעקיזָאד רעד טימ אשמו ץנמ ַא ןּבָאה ֹוצ טייהנגעלעג יד

 -נייא ןוא ךעלקיטש עקיצנוק ערעייז עלַא ןענעקרעד ןוא הירבח

 -נּוװרַאפ ַא ?גענ ערעייז ןיא ןעמוקַאּבוצנײרַא ױזַא יוװ ,ןלַאפ

 .ןופרעד תויח סָאד ןגיוזסיוא ןוא עלעגייפ ךעלשטנעמ טעד

 רעד ןיא ךָאנ ךיז טָאה ןדיי טנעצָארּפ רעשּפיה נונעג ַא תויה

 -טלעג טימ ןעמונרַאפ טרעדנוהרָאי ןטנעצניינ טפלעה רעטייווצ

 יד טצונעגסיוא ךעלטנורג טָאה ייז ןופ לייט ַא ןוא ןגרָאּב

 -נענַאטשעגּפָא ,טײקּפמעט ןוא עטכַאילש רעד ןופ טייקיניזטכייל

 -דנעטשרַאפ זיא ,ןרעכיײרַאּב יצ ךיז ידֹּכ םירעױּפ יד ןופ טייק

 ײּפש רעד ןיא טרָא ןבושח ַאזַא ןעמענרַאפ ןדיי סָאװרַאפ ךעל

 ןַאשָאנוי ןופ עירצלַאג:ןענ

 ןעגנורַאפרעד עקירעיורט ןוא ןעגנוטכַאּבָאַאּב ענייז עלַא
 ענייז ןיא רקיעּב טרירטנעצנָאק ַאשָאנוי טָאה ,עווכיל עגונּב
 -ַא לֹּב ע צ ר ַא װ ש, ןוא (יקנָאיַאּפ) "ןע ניּפ ש, :ןענַאמָאר
 םעד רע טרעדליש ןטשרע ןיא .(ָאטָאלּב ענרַאשט2 '"ע ט
 עלַא יז .ןשיפרָאד םעד - ןטייוצ ןיא ,שזרַאיװכיל ןשיטָאטש
 ךיז ןופ טנוזעג ןפיוא ןרעװש ,טנגיל ןגָאז ,ןעמרַאיל ,ןפיול
 ןעיורפ ערעייז ןופ ןּבעל ןפיוא ,רעדניק ערעיײז ןופ ןוא אפוג
 -רַאפ רעדעי .אּבהםלוע קלח ןגייא רעייז ףיוא ,ןרעטלע ןוא
 ?ייװרעד ידּכ ,ןטייוצ ַא תבוטל עכעלגעמ ץלַא ןוט וצ טרעכיז
 .ןריניאּור ןצנַאגניא םיא ןוא ןטייז עכַאװש סמענעי ןכוזוצסיוא
 ןעניּפש יד ןרעדליש וצ ןסעגרַאפ טשינ וליּפַא טָאה ַאשָאנוי
 רעצרַאװש ,, רעד ןופ שיפ הּכלמ ענייש יד יװ ,סעצינדוּפס ןיא
 עשיפרָאד יד ןקעװצ עריא רַאפ סיוא טצונ עכלעװ ,"עטָאלּב
 ןּכַאמ ,ןטסירק יװ ןדיי ,ןעניּפש עקיזָאד יד טָא .ןענַאושז-ןָאד
 ןגיוז ייז ;עיצַאנ ןוא ןּבױלג ןשיװצ טשינ דיישרעטנוא ןייק
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 סָאד רָאנ טָאה סָאװ ,ןדעי ןעגנַאפ ייז ;ענעגייא יו עדמערפ

 .ץענ רעייז ןיא ןלַאפוצניירַא קילגמוא

 ,רערעכּוװ-:ןעניּפש עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי ענייז ץוחַא

 ןרַאדנערַא עירעלַאג עצנַאג ַא ןפַאשעג ךיוא  ַאשָאנוי טָאה
 .ךעלעשטנעמ-טפול עשידיי ערעדנַא ןוא ,סרָאטקַאפ ,סרעגייווש

 רָאנ ,עידעגַארט ןייק טכַאמעג טשינ רעּבָא םעלַא םעד ןופ

 ןכירטש ןוא ןטייז עשימָאק יד טּפַאכעגפיוא םוטעמוא ןוא דימּת

 ,לכיימש ןקיציװ ַא טימ ןטכױלַאּב טנורגרעטניה ןעיורג םעד ןוא

 עלַא טימ ןליּפש ךיז טלָאװ רע יװ יֹזַא ,רָאמוה ןקיטסול טימ

 -עג רעװש יױזַא רע טָאה םישעמ עסואימ ערעייז סָאװ ,ענעי

 .סעציײלּפ ענעגייא יד ףיוא טליפ

 החמש ןהפ טטכישסט עב סנבצ*; רעד יא

 -ָאֹּב יכמיס .ַאנַאפ ישטמיא טָאװיש)װ "לגוקטלַאק ךורּב

 די 8 ןופ ןּבעל סָאד רָאפ ַאשָאנוי טלעטש (יַאלגוקטלַאק ַאכור
 ילע, סָאקשעשזרָא וצ ךעלנע ,רבק ןזיּב ןָא ןריוּבעג ןייז ןופ

 סָאד רעטעּפש ,רדה ןיא דניק סָאד ןעעז רימ ."רעוװָאקַאמ

 ךיז טלקיװטנַא ךורּב החמש .וװ .זַא .א ןַאמנגנוי םעד ,לרוחּב

 זיא קידלגױפ יױזַא טשינרָאג .גנַאג ןכעלריטַאנ ןטימ שיזיפ

 רעװש ןייז טימ ןעמַאזוצ .,גנולקיװטנַא עשילַארָאמ ןייז רעּבָא

 רעד טרעװ רע .סערעפַא ןוא תובנג ךרוד ךיז רע טרעכיירַאּב

 ּפָא טשינ םיא טלָאצ'מ ּבױא ;דרעפ עטעבנגעג ןופ רחוס:טּפױה

 ללכּב .לג .ד .א ןעמס ,ןצנעבנגסױרַא ייז רע טזָאל ,דרעפ ןופ

 ,ןכורב החמש ךרוד ךרודַא טנגעג רעד ןיא תובנג עלַא ןעייג
 א ןופ לֹמיִגּפ םימש-תארי ַא ןָא ךָאנ וצרעד טלעטש רעכלעוו

 גָאט ַא לָאמ עכעלטע טּברַאטש סָאװ ,ןשטנעמ ןעמירָא ,ןעמורפ

 .רַאפ ענעדישרַאפ ענייז ןעמ טקעדטנַא ףוס-לּכ-ףוס .רעגנוה ןופ

 צכלעװ רַאפ ,ךעלקיטש ערשּכ:טשינ ןוא סעיצַאניכַאמ עטקיטכצד
 רע ןיא ,הסיפּת ןופ ןעמוקעגסױרַא .עמרוט ןיא ּפָא טציז רע

 *יר עכלעזַא רעמ טשינ טכַאמ רע ;ריבג ַא דיי ַא ןיוש רעּבָא

 :לקניװ, וצ ךיז טמענ רָאנ ,רעירפ יו ?ןטפעשצעג, עשילַאקיז

 עשיצירּפ יד סעּפַאל ענייז ןיא ןיירַא טמוקַאּב - ,"?יײרעריקנַאּב

 ףיוא סרעטָאפ ערעייז רעטנוא ןּבירש עכלעוו ,טנגוי ענעדלָאג
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 .טלַאק ןופ ןעמוקַאּב יז ?פיו ערעסערג לָאמ עכעלטע ,ןעמוס
 ,ףיקּת ַא דיי ַא ךורּב החמש טרעװ ילָאװַאּפ ױזַא ןוא .ןעלגוק
 ןכלעװ ןָא ,לטעטש ןיא דיי רענעעזעגנָא ןַא ,רעגרָאזרַאפ-ללּכ ַא
 ניק ענייז ןדיירפ ןיא ןּבעגעגסיוא .ןוטעג טשינרָאג טרעװ סע
 טעניּבַאק ןעמעװקַאּב ןיא רעטלע ןייז רע טגנערּברַאפ ,רעד
 החמש שפנ-תמגע עקיצנייא סָאד .רַאגיצ-ַאנַאװַאה רעקיד ַא ייּב
 ןרסומ ןייא ןיא טלַאה רע עכלעוװ ,טנגוי יד ךעּבענ זיא סכורּב
 רעד ןוא ןשטנעמ ערעטלע ןגלָאפ-טשינ ,טייקמורפטשינ ריא רַאפ
 ...םיריבג יד ךיז ןלעטשנגעקטנַא ריא רַאפ רקיע

 .טנַא "ןעלגוקטלַאק ךורּב החמש ןופ עטכישעג-סנּבעל , יד
 עכעלטפַאשלעזעג עקיטציא יד ףיוא עינָאריא עפיט ַא טלַאה
 דישרעטנוא ןָא ,עלַא טריזילַארָאמעד עּבטמ יד .ןשינטלעהרַאפ
 ןענַאװ ןופ םענייק ייּב טשינ טגערפ'מ ;עיצַאנ ןוא ןּבױלג ןופ
 רעכלעו ,םענעי דובּכ וצ טליײיט'מ רָאנ ,טלעג סָאד טָאה רע
 .סע טציזַאּב

 זיא ןעלגוקטלַאק ךורּב החמש ןופ רעשיטַאּפמיס ליפ טשינ
 -.ַא ה ףיו א, סַאשָאנוי ןופ רעװָאנַאצַאּפ לקנַאי רַאדנערַא רעד
 ערשּכ ענעדישרַאפ ךרוד ."ךַאשטשילגז ַאנ) "ס עק שצ װעל
 ,רשוע ןַא רעװָאנַאצַאּפ לקנַאי טרעװ ןעלטימ ערשּכ-טשינ ןוא

 .חרזמ ןיא טציז ,ארומ טָאה'מ ןכלעװ רַאפ רעוט-ללּכ ַא טרעוו
 ,שטָאק רענעגייא ןַא ןיא סױרַא ןיוש טרָאפ רע .לוש ןיא טנַאװ
 -יציל ַא ףיא קילגמוא סנצעמע תעּב טפױקענּפָא טָאה רע סָאװ
 ןוא קינײװ טדער רע .רעדעּב יד ןיא רע טראפ רעמוז .עיצַאט
 .ןגללק ַא רַאפ םיא ןעמ טלַאה רַאפרעד

 .ַאּפ ךַצד זיא ,לגוקטלַאק יװ שירעכערּברַאפ ױזַא טשינ
 .נָאימַאק ?קנַאי סָאקשעשזרָא ןופ רעדורּב רעקיטסייג ַא ,רעװָאנַאצ
 טרעהעג ןעניּפש עקיזָאד יד וצ .?שטיװָאפָאזעי ריאמ, ןיא רעק
 זעּב) "גנ ַא גסיוא ןָא; סַאשָאנוי ןופ שיפסייוו עּבַא ךיוא
 רעטכַאּפ רעלדישנעשזרט רעד םיוּבנירג קעציא ןוא ("ַאשטשיװ
 .'יניָאװדָאּפ קעציא) "ק עצ יא ןטלּפ ָא ט, סַאשָאנוי ןופ
 ךיז ןלוּפלּפ ןלעװָאנ עקיזָאד יד ןיא ןדלעה עשיטַאּפמיסמוא יד
 ,קיטסַאנמיגיחומ רעשידיי רעשיפיצעּפס טימ  ןרירעּפָא ,ךס ַא

 - ראש -- == -
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 רעּבָא ןרעהעג עלַא ייז .דנצנעלג ױזַא ןעק ַאשָאני עכלעוו
 ןשטנעמ ,רעדניק רעייז .הפוקּת רעקידנעיײגרעטנוא ןַא וצ ןיוש
 ערעדנַא ןּבָאה ,תוגשה ערעדנַא ןיוש ןּבָאה ,רוד םעיינ םנופ
 יז ןוא ןּבעל ןקימורַא ןפיוא שרעדנַא ןקוק ,ןעגנוּבערטשַאּב
 ןײמעגלַא ןופ רעפעשטימ עכעלצונ ,עיירפ ןייז ןיוש ןליוו
 .,ןטרעוו-רוטלוק עכעלשטנעמ

 אפור עקמולש זיא ןדיי עקידרעירפ יד ןופ רעשיטַאּפמיס
 ןכלעװ ,("ַאיזדנעס ןַאּפ) "ר עט כיר רעה, סַאשָאני ןיא
 רעשדלעפ-ישרַאטס רעשילגנע רעד עקמולש , לטעטש ןיא טפור'מ
 ַא טָאה ןעמָאנצ םעד טָא ןופ ןעײטשטנַא סָאד ."ןָאדנָאל ןופ
 עקמולש טָאה קירוצ ןרָאי טימ .ךיז רעטנוא עטכישעג עצנַאג
 -רַאפ ,רעקיטרָאד ַא רענייז זַא ,ןָאדנָאל ןופ העידי ַא ןעמוקַאּב
 .וא רע טָאה .השורי ןּבירשעגּפָא םיא טָאה בורק רענעּברָאטש
 ףיוא לסייו רעד טימ קיצנַאד זיּב :ןיהַא העיסנ ַא ןעמונעגרעט

 יד ןעמונעגּפָא .ףיש ןטימ ןָאדנָאל זיּב טרָאד ןופ ןוא סעװטַארד
 .קירוצ ןפיוא .עטָאּפַאק רעד ןיא טיינעגנייא יז רע טָאה ,השורי
 עצעּפוי יד רע טָאה ,ןרָאװעג סייה לָאמַא םיא זיא רעּבָא סגעוו
 .וקעגקירוצ זיא רע .ןרָאװעג םלענ םיא זיא יז ןוא ,ןוטעגסיוא
 :ןעמָאנ רעד זיױלּב .םיא זיא ןּבילּבעג ןוא טשינרָאג טימ ןעמ
 ןעמעלַא ייּב זיא רע .רעטּבילעג םולש טָאטשנָא רעשילגנע םולש
 ײּב רעטּבױלגַאּב ןוא ץעוי-לעּב רעד זיא רע ,טּבילַאּב רעייז
 ןיא ןכַאנָאמ יד וליפא טלָאג ןוא לטעטש ןיא ץנעגילעטניא רעד
 עקשטעּפַאק ַא ןיוש רע טגָארט רעדנזייר-טלעו השעמ ,רעטסיולק
 .לדרעּב ןייז רעטנוא ךיז טרעש ןוא עטָאּפַאק יד רעצרוק

 .רעגיײטשסנּפעל ןוא ןלעװָאנ עלופרָאמוה סַאשָאנּוי ןשיוװצ

 "ןטנַאקיזומ, ענייז .עשידיי ןַארַאפ ךיוא ןענעז ךעלדליּב

 .שידיי ןקילָאמַא ןופ דליּב לופטכַארּפ ַא ןענעז (ישטנַאקיזּומ,)

 עקידהענכה עשידיי יד טייז ןייא ןופ .רעגייטשסנּבעל ןשילױּפ

 יד ףמַאקסנּבעל ןרעװש ןיא טשינ ןרילרַאפ עכלעוו ,רעמזעלק

 רדסּכ ךיז ןרעטנָאלּפרַאפ ןוא קיטסירָאמוה עקידמכילע-םולש טכע

 רעד ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ;סעיצַאוטיס עשימָאק ןיא
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 טייקנוָאלעצ ןוא טייקיטומטוג עקידניפולגּב ,ריקליוו רעקידתובחר
 ,ץירּפ ןשילױּפ ןקגיניילק ןופ

 ןשינעמענוצ ענייז טימ טעלָאטסיּפ קיציא זיא קיטכערּפ
 סײצַאמ רעה םעדד, סַאטָאנּוי ןופ .א .א עקָארס ,טנַאטּוידַא
 רעקרַאטש ןייז טימ-("ַאעיצַאמ ַאנַאּפ טנַאטּוידַא) "טנַאטּוידַא
 יװ ױזַא - ,ןּבָאה הנותח טשינ הלילח לָאז ץירפ ןייז זַא ,גרָאז
 -ַאּב סצירּפ םעד ךרוד זַא ,ןליפסיורָאפ וויטיאּוטניא טלָאװ רע
 .הסנרּפ ןייז ןרילרַאפ רע טעװ ןרעװ טּביײװ

 ןופ ןייפ םהרבא זיא טייקכעלרעכעל זיּב לופרָאמוה
 ַאװטַאּפָארּוק הנוי םהרבא ןוא ("יקליו,} "ף'ל ע'װ, סאשָאנּוי
 .שיקסנַאלעטשַאק דּוימ) 'ד עמ רענַאיל ע ט שַַא ק, ןייז ןופ

 סיוא ךיוא ךיז טנכייצ טייקיניזפרַאש רעשידיי טכע טימ
 ןוא בר ַא ןגעװ עלהשעמ ַא ("דּואווָאד,) "ז יי וו ַא 3, סַאשָאנוי
 .סרעּפ ַא

 טמעטָא עיּפָאזָאליפסנּבעל רעקיטומייוו ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא
 ט ק ניּפ ם ה ר ב א, סאשָאנוי ןיא רעלדנעה-רעטופ ןשידיי ןופ
 רעלדנעה:רעטופ רעשידיי רעד ."א ר ָאקיש שּועטַאמ ןוא
 ןכַאמ םולש טשינ ןפוא םושּב ןענעק רעגנַאפ-תויח רעשילוּפ ןוא
 -ירפ סנצעמע ןייז ןלָאז דלַאװ ןיא תויח יד זַא ,קנַאדעג ןטימ
 גישמ טשינ ןענעק ןפָאזָאליפ ייוצ עקיזָאד יד .םוטנגײא-טַאװ
 יו רקפה! ױזַא ןייז טשינ ןלָאז תויח-דלַאװ יד סָאװרַאפ ,ןייז
 סָאװ ,םענעי וצ ןרעהעג ןלָאז ייז ןוא רעכעד יד ףיוא לגייפ יד
 ןופ ןכיילגראפ ענעגנולעג קרַאטש טרָאד ןַארַאפ .ייז טגנַאפ
 רעשידיי רעד .ןליפ ןוא ןעקנעד טרַא ןשילױּפ ןוא ןשידיי
 סלַא ,טייקיור עשילוּפ יד טלעטשעגנגעקטנַא טרעוו טייקידוועריר
 עשילױּפ - טײקידלּפַאצ רעשִיעװרענ רעשידיי רעד ןופ ץַאזנגעק
 .טייקשיטַאמגעלפ ןוא טייקטצעזעג/

 ןעמערָא םעד ןזיװעגסױרַא אשָאנוי טָאה ליפעגטימ ךס ַא
 ?שזרַאשטַאל, עלעוװוָאנ ןייז ןופ ,ּפָאנקרעּבליז לדיי ,לרעדיינש
 ךס ןייק םיא ייּב ןזָאלעגרעּביא טשינ טָאה טייהדניק סלדיי
 ןייז זיא טנגוי רעטסעירפ ןופ ליײװ ,ןעגנּוּבעלרעּביא עשיטעָאּפ
 .עצַארּפ רעקיטעמוא ,רעָארג טימ ןעװעג טליפעגסיוא ןּבעל
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 --רעטניוו ,ןוז רעד ףיוא טמערַאװעג רעמוז ךיז רע טָאה זייוודניק
 ,ךעטער ןוא לּפָאטרַאק טימ ךיז טזײּפשעג ,ןוױא ןפיוא
 סָאװ ,עמַאמ-עטַאט ןופ טייהנגצלעג רעדעי ייּב פעלק ןצמוקַאּב
  ,.לזמ רעטיּב רעייז ןזָאלעגסיוא ךעלּפעק סרעדניק יד וצ ןּבָאה
 גנודליב ןייז ןגעװ ןגרָאז ןּבױהעגנָא ןעמ טָאה רָאי ףניפ וצ
 ןעמונעג ,סרעפלעּב ייװצ ןעמוקעג ןענעז סע :גנויצרעד ןוא
 .ןײרַא רדח ןיא טּפעלשעגקעװַא ןוא סמערָא יד רעטנוא םיא
 וויטקניטסניא טלָאװ רע יװ ױזַא ,טרעװעג שידלעה ךיז טָאה לדיי
 םע .טרָאד טשינ םיא טרַאװרעד ןגינעגרַאפ ליפ זַא ,טליפעג
 ןיא ןעלדיי ןטלַאהפיוא גנַאל .ןפלָאהעג סָאװ ּפַאנק רעּבָא טָאה
 סלַא םיא טמענ רע ןוא טנעקעג טשינ רעטָאּפ ןייז טָאה רדח
 -} ואװ ,טַאטשרַאװ:רעדינש ןעמירָא ןיא ךיז וצ ךָאנ דניק
 .עמַאּפ .סעטַאל טגייל ,ךעלּפענק ןָא טיינ ,ןעלדָאנ ןייא טמעדעפ
 טזָאל עקטַאּפָאל עטכער יד ,הרדשה-טוח ןייז סיוא ךיז טמורק ךצל
 ןיפ טיירפַאּב רעטעּפש טרעװ רע סָאװ ּבילוצ--ּפָארַא םיא ךיז
 ,טסניד-רעטילימ

 טשידיי יד טיול ,לדיי זיא ,רעטָאפ םייּב טעּברַא ןרָאי ךָאנ
 ןּבילּבעג רע זיא רעּבָא םלועל ,רעטסיימ רעקיטרַאפ ַא ,ןפירגַאּב
 ,לדיימ ַא טימ הנותח םיא טכַאמ'מ .שטַאטרַאּפ רעסיורג ַא
 .עג טשינ ןגיוא יד רַאפ הּכוח רעד וצ ויּב טָאה רע סעכלעו
 םיא טָאה סָאװ ,ןטַאט ןייז ףיוא טזָאלרַאפ ךיז טָאה רע .ןעז
 ,םעדייא ןַא רַאפ ןרעסאוודלאג לאומש עגעלָאק-ךַאפ ַא טסנקרַאפ
 .טסעק רָאי יירד ןוא ןדנ ןּברַאק קיסיירד טימ

 הנותח ןשידיי ןקילָאמַא םעד ןופ טריזינָאריא אשָאנוי
 רַאפ הלּכ ןייז טקוקעגנָא טלָאװ לדיי ןעװ, :טגערפ ןוא ןּבָאה
 טימ שטָאכ טרעסערגרַאפ ןדנ ןייז ןעד ךיז טלָאװ ,הנותח רעד
 ןכָאק רעסעּב טנעקעג עלייּב ןייז ךוודַאד טלָאװ ?ןשָארג ַא
 ?קרַאמ ןפיוא לדניה רַאד ַא ןפיוק רעקיליּב רעדָא לּפָאטרַאק
 יז ןעװ ןוא טריסערעטניא ּפַאנק ךיוא םיא טָאה טייקנייש ריא
 רעדָא תידוהי עשילּביּב יד יװ ןייש יױזַא ןייז ןעוועג וליפַא לָאז
 לי ,טקרעמַאּב טשינ ךיוא סע רע טלָאװ ,עקיסעשזד סריּפסקעש
 ןעיורפ ןּבָאה ןעמיורט ענייז ןיא ןוא עיזַאטנַאפ-טנגּוי ןייז ןיא
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 ױזַא רע טָאה ןליפעג ןגעװ ןוא טרָא ןּפַאנק ץנַאג ַא ןעמונרַאפ
 ילַאװק עטסנעלק יד טַאהעג טשינ טָאה רע זַא ,טרעהעג קיצניװ
 ."רלעה-ןַאמָאר ַא ףיוא עיצַאקיפ

 ?טעטש-טרוּבעג ןייז ןיא קירוצ רע טמוק ,טסעק יד ךָאנ
 רעטנוא ,רעטסיימ רעקידנעטשּבלעז סלַא ןטעּברַא ןָא טּבױה ןוא
 טלעטש רע ."רעדייננש רעװעשרַאװ רעד לדיײ; עמריפ רעד
 ןטלַא ןַא רעטסנעפ ןרעּבױז ץנאג טשינ םעד ןיא סױרַא ּוליּפַא
 עשידיי סָאד טנעקעג טוג טָאה סָאװ ,ַאשָאנּוי .לַאנרושז-עדָאמ
 טרעלקרעד ,ןיזמוא ןדעי ףיוא טשּפ ןענרעל טימ ןעקנעד טרַא
 לדיי טָאה "העדיינש רעװעשרַאװ, ךיז קידנפורנָא זַא ,ףּכיּת
 עסיוועג טַאהעג טָאה רע לײװ ,טרַאנעג טשינ םענייק הלילח
 ?אומש רעש ןייז ייּב טריציטקַארּפ טָאה לדיי :ףיורעד טכער
 ןופ ןייפ ?שרעה ייּב טנרעלעג טָאה לאומש ;װָאלָאקָאס ןיא
 ;ץעלדעש ןופ ןייש לקנַאי ייּב טנרעלעג טָאה לשרעה ;עלַאיּב
 -עג טָאה רעכלעװ ,שיפדלָאג םהרבא ייּב טנרעלעג טָאה לקנַאי
 רעװַאדָאלװ ךורּב ןוא עגַארּפ ןיא רעװַאדָאלװ ךורּב ייּב טנרעל
 טָאה סָאװ ,םולּבקַאּבַאט םייח ייּב טריציטקַארּפ ,ךעלדנע ,טָאה
 ןעװעג זיא ןוא עשרַאװ ןיא טַאטשרַאװ םענעגייא ןַא טַאהעג
 -טײדנַאט ַא ןופ ףּתוש לייט לטסקיצנאווצ-ןוא.סקעז ַא ּוליפַא
 .עשרַאװ ןיא ץַאלּפ סיקסנישַארק ףיוא םָארק

 -עג ךס ַא טָאה רע .טַאהעג טשינ לזמ ןייק טָאה לדיי
 .טסוהעגרעטנוא לסיּב שּפיה ַא ןוא ןרָאװעג יורג גניי ,טקנערק
 ךיז רע זומ ,תואצוה עסיורג ןוא רעדניק ליפ טימ טשטנעּבעג
 ַא רעמּוז טרידנערַא רע .,לסיּב ַא ןעלדנַאהוצ ךרוד ןעװעטַאר
 רעד ףיוא לזײה םענעיורטש ןיא ךעלקילג ךיז טליפ ןוא ,דָאֵס
 ,ךעלכעטער ,סעקלּביצ עגניי יד טימ ךיז קידנקיוק ,טפול רעיירפ
 טכָאק עלייּב עכלעװ ,ןּפוז-טסּבױא יד טימ ןוא לּפָאטרַאק עיינ
 .ירפ טרעדיילש טניװ רעד סָאװ ,ןטכורפ עקידמערעװ יד ןופ
 .רעמיוּב יד ןופ ּפָארַא קיטייצ

 יד ןיא ןעגניזעצ ּוליִפַא ךיז רע טגעלפ רעמוז ןטצעל םעד
 למיה ןכעליולּב-לקנוט ןקידרעמוז ןפיוא ןעװ ,ןטכַאנרַאפ-תּבש
 סלָאמַאד ןסעזעג זיא רע .ןרעטש צקיטכיל ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה
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 ןופ ןּביױהעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,סלּפענ עסַאלּב יד ןיא טקוקרַאפ -
 ַא סעּפע לוק קידרעטיצ ַא טימ ןעגנוזעג ,סעקנָאל ענרַאּפ יד

 ןעקַאװק םוצ טרעהעגוצ ךיז ןוא עידָאלעמ עקידנגָאנ-קיריורט

 סָאד ךיוא רעּבָא .סעטָאלּב עטייו-:טשינ יד ןיא שערפ יד ןופ

 ןעוװעג טרעשַאּב טשינ םיא זיא ןגינגרַאפ ענעדײשַאּב עקיזָאד

 ַא טכַאמעג עילַאק ןוא סמערוטש ןעמּוקעגנָא ןענעז רעמּוז ףוס

 ןזײרּפ יד ;טעבנגענּוצ םיבנג ןּבָאה ?סיּב שּפיה ַא ;טסּבױא ךס

 רע טָאה רָאי ןטייוצ ןפיוא זַא ױזַא ,עּפַאנק ןעוװעג ןענעז

 טָאה ּוצרעד .ןעגניד וצ דָאס ַא סָאװרַאפ טַאהעג טשינ ןיוש

 זיא לטעטש זיא .לזמילש יײנ ַא ןעלדיי ףיוא טקורעגנָא ךיז

 ןגעק ,סעדָאמ ערעשירפ ליפ טימ רעדיינש רעיינ ַא ןעמּוקעגנָא

 ןצנַאג םעד ןריולרַאפ טָאה לַאנרושז:עדָאמ רעטלַא סלדיי עכלעוו

 ןּביױהעגנָא ךיז ןּבָאה לטעטש ןופ ינּפ יד .טעטירָאטיױא ןּוא ןח

 ןעלדיי ןוא "רעדיינש רעגרוּברעטעּפ, םעיינ םייּב םישוּבלמ ןכַאמ

 יד ףיוא לקעז ַא ןעמענ ּוצ יו ,שרעדנַא ןּבילּבעג טשינ זיא

 סעקרַאװלָאפ ןּוא ףייה רעּביא ,געו ןיא ךיז ןזָאל ןוא סעציילּפ

 .רעדיינש-ףרָאד סלַא

 ןטריפ םעד ןיוש ןעיינ םייּב טציז רע יוװ ,טזייוו ַאשָאנוי

 יַאֹּב םּוצ טעּברַא יד ןקידנערַאפ וצ ךיז טלייא ןוא תעל-תעמ

 ןעלקניו עלַא ןופ ,ןפָאלש ּבוטש ןיא עלַא ,ןימרעט ןטמיטש

 ןּוא שיט םייּב ןגיוּבעג טציז לדיי רָאנ ,ןעּפַארכ ַא ךיז טרעה

 טלעטשרַאפ ןרערט ןּופ לּפענ ַא ןעוו ,טייצ-וצ-טייצ ןּופ .טיינ

 ןפעלק ןוא רעוװש-יילּב ןרעװ ןעמערּב יד ןעוו ,האיר יד םיא

 ּפינש ַא עלעקשיּפ-קַאּבַאט םענעזָארעיּב ןּופ רע טמענ ,םיא ךיז

 לדָאנ יד ;רעסעּב עלייו ַא ףיוא םיא טרעװ סע ןוא קַאּבַאט

 ױזַא .רעטייו ךיז טקור טעּברַא יד ןוא רעכיג רעדיוו טפיול

  חרומ ףיוא ןעוו ןּוא .ףָאלש ןָא טכַאנ עטרעפ יד ןיוש רע טיינ

 טּבױה ,סַאּפ רעסייוו ַא ןיוש ךיז טזייו דרע ןוא למיה ןשיװצ

 םייּב ןקירד ּוצ ,טכענ עקידרעירפ יד ןיא יו ,ןָא ןעלדיי

 ּפָארַא טשינ רעיש טלַאפ רע זַא ,ךַאװש ױזַא טרעװו רע ;ןצרַאה

 רע ;ןעלקניפ וצ ןָא םיא טּבױה ןגיוא יד ןיא .לקנעּב ןופ

 ךָאנרעד ןוא ענעדלָאג ,עיולּב ,ענירג ,עטיור רעדער טצזרעד
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 ;ןרעטש ןפיוא םיא טגָאלש סייװש רעד ;עצרַאװש ןצנַאגניא

 זיִּב ,רעירפ טשינ רעּבָא רע טצװ ןסע .רעוװש טעּברַא טסורּב יד

 רע טקנירט טשרע ךָאנורעד .ןענװַאדּפָא ,ןשַאװ ךיז טעװ רע

 ןוא םיא טמירַאװרעד סָאװ ןפנָארּב עלעסיּב סָאד זײװנּפָארט

 .לּביצ טימ טיורּב ?לקיטש ןצלַאזַאּב ַא וצ טסייּב

 רעד וצ לדיי טקידנע ,קידנעייטש סיפ יד ףיוא םיוק

 ּבייװ םּוצ תּבש ףיוא םיײהַא ךיז טּביױלק ןוא טעּברַא יד טייצ

 א ךָאנ סמערַאװ סעּפע ןעמּוקַאּב טעװ רע ואוו ,רעדניק ןוא

 סע .תופירט ןייק ןסע קידנלעװ טשינ ,ןטסַאפ ךָאװ רעצנַאג

 .אתכלמ תּבש ַא םיא ףיוא טרַאװ

 רעד זיא ?רעדיינש-ףרָאד םעד ןופ רעשיטַאּפמיס ךָאנ

 ."ם יָא ר פ, עציקס סַאשָאנוי ןופ םירפא רעקידמינּפ-תרדה רעטלַא

 טקנוּפ םיָארפ זיא--ןגילפ ענדילז ןוא ןעניּפש ײרעלַאג סאשאנוי ןיא

 .עג עשידיי עטסנעש יד ןּופ רענייא זיא רע .ךוּפיה רעייז

 םיט רעד זיא סָאד .רוטַארעטיל רעשילױּפ רעד ןיא ןטלַאטש

 ,לרחסמ ַא סעּפע רַאפ המשנ ןייז טשינ טפיוקרַאפ סָאװ ,דיי

 ךעלרע ןַא ּפָא ךיז טּבעל רָאנ ,טשינ םענייק טלדניװשַאּב סָאװ

 טּבעל םיָארּפ .דובע ןיא ןטלַאהעג עלַא ןופ טרעװ ןוא ןּבעל

 ענייז ּוצ .דנַאל ןופ רעניואוונייא עלַא טימ ןעמַאזּוצ טדייל ןוא

 תומוערּת ןייק טשינ רע טָאה ,עכעלטסירק יװ עשידיי ,םינכש

 ךָאד טָאה ,ןעמיָארפ טיול ,לייוו ,םיא וצ טשינ ייז ךיוא ןוא

 עלַא רַאפ זיולּב ןַארַאפ ןוא ןפַאשַאּב טָאג ןייא ןשטנעמ עלַא

 .טָאג רעקיצנייא ןןייא

 טשינ םיָארּפ ךיז טיירד ,דנַאל ןרַאפ הרצ-תע ןַא טמוק

 רע .הבהאּב ןָא ץלַא טמענ רָאנ ,ןטכילפ-ללּכ יד ןּופ סױרַא

 .סנגיא קעװַא טקנעש ,סנּבעל טעװעטַאר :ןעק רע סָאװ טוט

 רע טָאה ,לעירעטַאמ קרַאטש ןּופרעד טדײל רע ןעװ  ּוליּפַא

 רע :ןתוביחתה-רעגריב ענעוטעגּפָא יד ףיוא הטרח ןייק טשינ

 ןטימ ןעמַאזוצ ןוא ,םורַא ןצנַאג םנופ לייט סלַא ךיז טנכער

 .םיּבר תורצ רַאפ ּפָא רע טמוק ללּכ

 רעד קורדסיוא םוצ טלוּב טמוק "םיָארּפ, עציקס רעד ןיא

 'נוא ןָא ,עטכעלש סָאד טעטכַארַאפ רעכלעוו ,אשאנוי רעקיטכיר
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 טרעו סע ןקירעהעגנָאהנומא ןַא רַאפ סָאװ ךרוד דיישרעט

 סָאד .ןעמירָא רעדָא ךייר - ,ןכעלרע םעד טּביל ןוא ,ןּוטעגּפָא

 ןעוװעג דשוח ןַאשָאנוי טָאה'מ לייוו ,טימרעד טנַאסערעטניא זיא

 וצנגעקטנַא גונעג רעּבָא ןיא'ס .םזיטימעסיטנַא ןשיגָאלָאָאז ןיא

 -טלַאק רעדָא ןעמיָארּפ ןכעלרע ףיט םעד--ןעניּפש ענייז ןלעטש

 טייג סָאװ-שזרַאשטַאל םעד ,ןּפאנקרעּבליז לדיי ןגעק--,ןעלגוק

 ןּוא טכַאנרַאפ קיטיירפ זיּב ירפ קיטנוז ןופ ,ףרָאד-וצ-ףרָאד ןופ

 ידּכ-,עטכַאילש רעטמירָארַאפ ןוא םירעיוּפ רַאפ םישוּבלמ טיינ

 רעלדניוװש םעד טסַאהעג טָאה ַאשָאנוי .ןּביולג וצ טשינ ןירעד

 ,עקַאט תמא .קינשַאּפָארָאה ןטימ טליפעגטימ ןוא רעגירטַאּב ןוא

 ,טכַאמעג טשינ ןטנעמילּפמָאק עלעיצעֿפס ןייק ןדיי טָאה רע

 טָאה רע יאװ טרָאד טנרָאצעג ;ךעלרע ןעװעג רעבָא ּזיא רע

 ,טייקכעלרע ןעזעג טָאה רע ואו טּבױלעג ןוא תולוע ןעזעג

 ןָא ןכעלקילגמוא ןדעי טליפעגטימ טָאה רע ;טייקנייש-המשנ

 .עיצַאנ ןוא ןּבױלג ןופ דישרעטנוא

 יד, ןיא לשמל יװ ,ןעגנולייצרעד עטצעל סַאשָאנוי ןיא

 ,("ַאײשטַאמ .ַאנַאּפ עיװָאניס,) "יש טַאמ רע ה ןופ ןיז

 :טוג ,ןװָיַאנ ַא ןופ ּפיט רעד ןדנואװשרַאפ ללכּב םיא ייּב זיא

 טליּפ ןוא לדיי ןדעי ןופ ןגיוז ךיז טזָאל סָאװ ,ץירּפ ןקיצרַאה

 טיײקסטוג ַא-,סרעלקעמ עשידיי ןופ סענעשעק יד ןָא קיליוויירפ

 -ןַאמָאר םעד טאטשנא .ןעװעג טשינ לָאמניײק זיא עכלעװ ,בגָא

 ןדיי ןכלעו ןופ ,ןקיצרַאהטוג ןוא ןלַאטנעמיטנעס ַא ,הררש

 .עטניא ןוא עטעדליּבעג ןטריװדנַאל רע טזייװ ,טיוה יד ןדניש

 סָאװ ,טיג רעייז ןיא תמא ןַא ףיוא ןטעּברַא סָאװ ,עטנעגיל

 ףיוא ,?רוג ןרעטיּב רעייז ףיא קיּבײיא רעמ טשינ ךיז ןגָאלק

 רעײז קנַאד ַא .סעקינרעכּואװ עשידיי ןופ ןעיירעדניש-טיוה יד

 ןיטולחל ךיז ןענעק ,חוירּב הסנרּפ ייז ןּבָאה טעּברַא רעקיסיילפ

 ןוָאל ,ײשטַאמ רעה יװ ױזַא ,ךופיהל .תואולה ןָא דיי ןָא ןײגַאּב

 :צג רעד ןופ רעדילג עכעלצונ רַאפ רעדניק ערצייז ןדליּב ייז

 ןענעק ,רעטכָאט רעטריטּפָאדא ןַא ןדנ ַא ךָאנ ןּבעג ,טּפַאשלעז

 ַא טימ תופתושּב ּוליִפַא ןוא ןוז ַא לקרַאװלָאפ ַא ןפיוק ךָאנ

 .ףרָאד ןפיוא לקירּבַאֿפ ַא ןגיילרַאפ ןכש'
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 .װעריר ַא :םיא וצ ךצלנע זיא ןכש סײשטַאמ רעה ךיוא

 רע טרעמרַאפ ,רעקידבשוימ ,רעמַאזרָאּפש ,רעקיסיילפ ,רעקיד

 םיא ןעגנערּב ייז לייו ,טשינ רע טלעש ןדיי .ןגעמרַאפ ןייז

 .ןדָאש ןייק טשינ

 קידלוש ןענעז ןדיי טשינ זַא ,ןזיוועג ַאשָאנוי טָאה טימרעד

 זיא'ס זַא רָאנ ,עטכַאילש רעשיליוּפ רעד ןופ גנַאגרעטנוא םניא

 ןופ ןוא טעּברַא'מ ןכלעוו ףיוא ,ןדָאּב םעד ןּבָאה וצ ּביל גונעג

 ,טיקרַאּבטכורפ ןייז ןגעוו ןגרָאז ףרַאד'מ זַא ,ןּבעל ליוו'מ ןכלעוו

 טעװ דרצ-רעטומ יד ןוא ,סעיצַאװָאניא ,ןעגנורעסעּבסיוא ןגצוו

 .טרעדנוה ןּבעג רָאנ ,ןוט טשינ הלוע ןייק רעטעּברַא עריא ןיוש

 ןליפַא ןלָאצ ףרַאד'מ יו ערעסערג ליפ ,ןטסנידרַאפ עקיטנעצָארּפ

 יד וצ ןײרַא ןעמ טלַאפ םלועל .רערעכואוו עשידיי עטסגרע יד

 טייקליופ ,טייקיניזמוא רענעגייא רעד קנַאד ַא ץענ ןיא עטצצל

 רערָאג רעד וצ תומּוערּת רעטעּפש קידנּבָאה ,טייקיניזטכייל ןוא

 ןעװעטַאּבעלַאּב ַא ייּב .טריניאור ייּברעד טרעוו'מ ּביוא ,טלעוו

 ןיטולחל תואולה עדעי ןענעז ןכש ןייז ןוא ײשטַאמ ַא ןופ רעּבָא

 וצ ןדיי סיוא טשינ טמוק הליממ ןוא קיטיונמוא ןוא קירּביא

 -ַאלװייט עכעלקערש סעּפע ,םיפשכמ עניימעג ןופ לָאר יד ןליּפש

 .סעקטנָאיַאמ עשיצירּפ יד ןעלדנַאהרַאפ סָאװ ןטיזַארַאּפ ,םינ

 ןעימַאּב ןוא ןפיול סָאװ ,סרעלקעמ םיוק ייז ייּב ןענעז ןדיי

 ןיש ךיז ןעק ץירפ רעד םורָאװ ,טסיזמוא בורל סָאד ןוא ךיז

 ןשידיי ןָא ּוליִפַא רָאנ ,הולמ ןשידיי ןָא רָאנ טשינ ןײגַאּב

 | .ךיוא רָאטקַאפ

 וה רעשידיי רעצנַאג רעד זַא ,ןזיוועג ךיוא טָאה  ַאשָאנוי

 ןוא רעלקעמ ןשידיי ןופ ןייז טעיַאמשרַאפ עקידנעטש סָאד ,ַאה

 טשינ בורל טיג סָאװ טניװ זיא'ס ,לונ ַא טרעװ זיא -- רעמערק

 ,טפַאשטריװדנַאל יװ טעּברַא עשיטַאמעטסיס רָאנ .ּביוטש יװ רעמ

 ירַאפ ןופ דיישרעטנוא םעד .סיפ יד רעטנוא טנעמַאדנּופ ַא טיג

 רעד טיג תוסנרּפ-טפול עשידיי ןוא טפַאשטריװדנַאל רעטעװעטנורג

 ידנַאל ,רימ, :טגָאז רע ,"ײשטַאמ רעה ןופ ןיז יד, ןופ רעױּפ

 ךרע רעד םורַא ךיז ןעימ רימ לייוו ,טשינ ךיז ןלייא ,ןטריוו

 םעד םורַא ךיז ןעימ רעּבָא ןדיי ;ןפיולטנַא טשינ טעװ יז ןוא

138 

 בו יב 210



 }רעקידנפיול ַא זיא טניװ רעד לייװ ,ןגָאי ךיז ריא טזומ ,טניוו
 עשידיי "..טשינ רע זיא ןיוש ןוא ןעװעג רע זיא טשרָאקָא
 ַא רע זיא טנייה .טפול ןוא טניו זיא הנויח עשידיי ,תוסנרּפ
 טעּברַא רעמָאט .ןַאמירָא ןַא ןיוש רע זיא ןגרָאמ ,הסנרּפ-לעּב
 בורל יז רע טרילרַאפ ,הגרדמ ַא ףיוא רעלקעמ ַאזַא ףױרַא ךיז
 רעד ןוא רעפסָאמטַא רעוװיטַאלּוקעּפס ,רעֶקִיּורמּוא רעד קנַאד ַא
 ךָאנ ;ןּבעל ּוצ סיוא םיא טמוק'ס רעכלעוו ןיא ,טייקרעכיזמוא
 ןײז רע טרילרַאפ ,טעּברַאעגּפױרַא ךיז טָאה רע יװ ,רעכיג
 רעד ףיוא סיוא םענייא ַאזַא טמּוק טפָא יװ ןוא סטּוג-ןוא-ּבָאה
 יד ףיױא לקעז סָאד ,טנַאה ןיא ןקעטש םעד ןעמענ וצ רעטלע
 ןזָאל רעדיװ תוחּכ ןָא ,טנגוי רעד ןיא לָאמַא יו ןוא סעציילּפ
 ןופ ןרעדנַאװ ,דלעפ ןיא טניװ םעד ןגָאי ,ןטקַארט ףיוא ךיז
 ַא ןענידרַאפ ּוצ ידּכ ,ךעלכעלעפ ןפיוקפיוא ןּוא ףרָאד ּוצ ףרָאד
 .טיורּב ?קיטש ןקירט

 .ר ַא פ יד, ןיא ןעגנַאגעג ַאשָאני זיא רעטייװ ךָאנ
 .(ינַאּבעזרגַאז) "ענעּבָא ר ג

 ,טעּברַא "יישטאמ רעה ןופ ןיז יד, ןיא דלעה רעד
 תורישע ןייז טרעמרַאפ ,טײקשיטַאּבעלַאּב ןייז טלקיװטנַא ,טרָאּפש
 םיא ןעגנערּב יז לײװ ,ןדיי ןייק טשינ טלעש ןוא .װ .זַא .א
 ןופ ּפָא טשינ טייטש ןעװעטַאּבעלַאּב עגונּב .ןדָאש ןייק טשינ
 טשינ טעטכַארַאפ רע רָאנ טשינ ןוא ,ָאקיַאי שויצילּפמיס םיא
 ךיז טמענ ,ךָאנ ייז טוט רע רָאנ ,טשינ יײז טלעש ,ןדיי ןייק
 ןּבעל טשינ ןופ ,טײקמַאזרָאּפש ןּופ טרּפ ןיא ליּפשייּב ַא ןדיי ןופ
 סעטערַאק ןייק ןיא טשינ טרָאפ רע .ןטייקכעלגעמ יד רעּביא
 ןָא ךיז טײגַאּב רע ,לדייּב ַא ןיא רָאנ ,ץיּפשַאנ דרעפ ריפ טימ
 .נגעלעג ַא ייּב ּוליִּפַא טכַאמ רע ,ןעיירוויל ןָא ןוא טפַאשרעניד
 .עיצקַאזנַארט-סלדנַאה עקיטסניג ַא טייה

 ןענרעל ךיוא שּויצילּפמיס טסייה םינכש עכעלטסירק ענייז
 ןּוא ןליּפשייּב ,ךיז םורַא ריא טָאה סרערעל ,טעז ןדיי ייּב
 טלַאפ ךייא תעּב ,טירש ןדעי ףיוא ריא טָאה ןוטּוצכָאנ ןרעטסומ
 סעפע ךיז ןּוא טייהנגעלעג עטּוג יד ןצונוצסיוא ןייא טשינרָאג

139 



 סָאװרַאפ !ּוצ טשינ ךיז ריא טקּוק סָאװרַאפ ...ןענרעלוצסיוא
 ".?ךָאנ טשינ ריא טוט

 ַא ,טפַארק עשיכיטס ַא סעּפע שויצילּפמיס טעז ןדִיי ןיא
 טקינײרַאפ סָאװ ,לגיצ עטישעצ יד ףיונוצ טלַאה סָאװ טנעמצצ
 ענייז .חּכ.סדנַאטשרעדיװ ַא ייז ןיא סא טעּברַא ןוא ײז
 ןייז ןדיי יװ זעיגילער ױזַא ןייז רע טסייה םינכש עכעלטסירק
 -עג ױזַא ןייז ,ןדיי יו סעיצידַארט ערעייז ּוצ ןדנּוּבעגוצ ױזַא
 סלָאמַאד ייז טרעכיזרַאפ רע ןוא שירַאדילָאס ,םַאזרָאּפש ,קידלּוד
 ,ייז טעטכַא ןוא ןדיי ּביל טָאה שויצילּפמיס .טפנּוקּוצ עטסעפ ַא
 רעטכערעג ַא שטנעמ ַא זיא רע לײװ ,םיא - ייז ךיוא ןוא
 .טשינ הלוע ןייק םענייק טּוט ןוא

 .עטש ןייז טגָאזעגסױרַא ַאשָאנוי טָאה ךעלטייד ןוא רָאלק
 יד ןיא ןדיײי ערעזנּוא, טעּברַא ןייז ןיא ןדיי ּוצ גנול
 -סַאימ וו יזדישז ישַאנ) "רעפ רע ד ןוא ךעלטצטש
 ,טשינ קפס םּוׁש ןייק טזָאל עכלעוו ,("ךַאישװ ַאנ יא ךַאקשטעט
 ןטכַארטַאּב טשינ טימעסיטנַא ןייק רַאפ םיא ןעק'מ זַא

 :טרָאד רע טגָאז ערעדנַא ןשיװצ !
 3 ןרילָאק עטסלקנּוט יד טימ ןדיי ןלָאמ ןטימעסיטנַא יד,

 עכעלנייװעגרעסיוא ןדיי ןייא ןדער רעדיװ ןטימעסָאליפ יד
 קר ןעמ טרעה ןטייוװצ ןּופ יװ רעּבָא דצ ןייא ןופ ; תולעמ
 ןעמ לָאז רעּבָא סָאװרַאפ ...סעיצַאמַאלקעד ןוא ןעיירשעגסיוא
 קּור טשינ סָאװרַאפ ,שיטקַארּפ ןייר עגַארּפ יד ןלעטש טשינ
 רעד :ױװַא ןגָאז טשינ ךיז ןעמ לָאז סָאװרַאפ ? ןעלדנַאהַאּב יז
 .רעדנַאנַאפ טשינ ךיז ןענעק רימ ,טקינייארַאפ זנוא טָאה לרוג
 ןעניפעג רימָאל ָאט ,ןטײװצ ןּבעל רענייא ןּבעל ןוומ רימ ,ןייג
 רַאפ םעװקַאּב ןייז טסכעלגעמ לָאז סָאװ ,ידנעוויװ סודָאמ ַא
 ,..םידדצ עדייּב

 יד ;ןעיצקירוצ טשינ ןעמ ןעק ,ןעשעג זיא סע סָאװ ..ה
 ןפרַאד רעּבירעד - ןעיירדקירוצ טשינ ךיז טעװ עטכישעג יד
 ןַא ןעניפעג ןּוא ןַארַאפ זיא סָאװ טימרעד ןענעכער ךיז רימ
 ..."ןעװעטַאר ךיז ,געווסיוא

 עטעשטומעגסיוא ,ערַאד יד ןזייװא רע ליװ רעזעל ןייז
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 טגנערב טניװ רעד סָאװ םעד ןופ ןּבעל עכלעוו ,ןטלַאטשעג

 סָאװ ףיוא םיא ץידנעמוקַאּב ,ןשָארג ַא ךָאנ ךיז  ןגָאי ,טעייװעג

 ,רוקמ ןייז ןגעװ ןגַארפ ןָא ,רָאנ ךיז טזָאל סע ןפוא ןַא רַאפ

 עקירעגנוה סָאד ןּפָאטשרַאפ וצ יּבַא ,ןעמוקַאּב וצ םיא יּבַא
 ןיא ןעניפעג טשינ טסעװ וד ,ןגָאמ ןקידייל םעד ןליפנָא ,ליומ

 ןשימַאזלַאּב ןייק טשינ ,גנַאזעג-?גיופ ןייק טשינ רעדליּב יד

 ךיא עכלעװ ןגעװ ןשטנעמ יד םּורָאװ -- ,ןסקיוװעג ןופ חיר

 ,ץומש .הביבס רערעדנַא ןַא רָאג ןיא ןּבעל ,ןלייצרעד לעװ

 -עג עכעלטערטּפָאמוא רעייז זיא סָאד טָא - תולד ןוא רעגנוה

 -לעּב רעד זיא רעגנוה זַא ,טסואװַאּב רעּבָא זיא'ס - טפַאשלעז

 .."סטכעלש ןופ ץעוי
 תונמחר רָאנ .ןסַאה טשינ ןשטנעמ עקיזָאד יד ףרַאד'מ ...

 .."ייז יא ןיײלַא ךיז יא ןעװעטַאר ןוא ייז רעּביא ןּבָאה

 טימ ןייז םיּכסמ טשינ ןעמ ןעק ךעלדנעטשרַאפטסּבלעז

 מיסַא רעלערוטלוק ןופ ןעגנואיושנָא עכעלטפַאשלעזעג סַאשָאנוי

 ןפיוא ךַארּפש-דנַאל רעד ןיא גנַאװצ-לוש ןריפנייא ןופ ,עיצַאל

 ןופ גנוּבערטשַאּב עטנַאקַאּב יד זיא'ס .} יילָאקינ ןופ םעטסיס

 ןטיול טייקידנעטשטסּבעעז רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רעדעי ןגָאזּפָא

 סוניּבר השמ ןופ ןשטנעמ יד :צּפָצריײא-ברעמ ןופ רעטסומ

 ליב .ןדיי סלַא טשינרָאג ןוא ןשטנעמ סלַא ץלַא טמוק ןּביולג

 םעד ןזעל וצ ןליו רעטסנרע ןַא ןַארַאפ רעּבָא זיא ןַאשָאנוי

 םושּב םיא וצ ןעק'מ ןּוא עגַארפ-דיי רעד ןופ רעטנָאלּפ ןרעוװש

 .ּבַאטשסַאמ ןשיטימעסיטנַא ןַא ןדנעוװנָא טשינ ןפוא

 סָאװ ,טײקמַאזקרעמפיוא רַאפרעד ןיוש טנידרַאפ ַאשָאנוי

 לָאמלײט .ןּבעל ןשִידיי ןופ רענעק רעסיורג ַא ןעוװעג זיא רע

 -רעסּבָא עשיגָאלָאכיסּפ עפיט יד ןרעדנואװַאּב וצ סיוא טמוק

 ןּבעל ןשידיי םעד עגונּב ןזיװעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,עיצַאװ

 ,ןּבעל ןשידיי ןטימ ךיז קידנריסערעטניארַאפ .ןעקנעד טרַא ןוא

 "עג ןוא שידיי טניעלעג וליפַצ ךיז רע טָאה ,סע קידנרידוטש

 רעשידיי רעד ןופ רעצעזרעּביא רעשילוּפ רעטשרע רעד ןרָאװ

 ינעמ ,ןדייז ןטנעָאנ לעוטקעלעטניא םיא םעד ןופ ,רוטַארעטיל

 טעּברַאעגרעּביא ַאשָאנוי טָאה 1885 ,י ןיא ,םירפס רכומ ילעד
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 יֵק ןָאד יקסווָאדישזג)/ "ישילש ה ןימינּב תועסמ,
 .'ַאּפַאקש) "עש טַאיל ק יד, 1886 .י ןיא ןוא (טָאש
 טעדנירגַאּב "ישילשה ןימינּב תועסמ, וצ עדעררָאפ רעד ןיא
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ טכער-ץנעטסיזקע סָאד ַאשָאנוי
 .עלטסניק ןייר ןופ ךיוא רָאנ ,ןלערוטלוק:לַאיצָאס ןופ רָאנ טשינ ייּברעד
 ,ךַארּפש עגונּב יא יס ריא תמחמ ,טקנוּפדנַאטש ןשיר
 .טלַאהניא ןוא םרָאפ

 -טשינ עטלייצעג יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא ַאשָאנוי
 רעדייא - רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ רעלמַאז ןוא ןפַארגָאנטע עשידיי
 טריסערעטניארַאפ קיניזטסואװַאּב ךָאנ ןֹּבָאה ןטיּבעג עקיזָאד יד
 .ַאגרָא זיא'ס ערעסָאװ ןעמונעגנָא ןוא טייקכעלטנפע עשידיי יד
 זיא ןדיי יײּב זַא ,טסואװעג טָאה רֹע .ןעמרָאפ עלענָאיצַאזינ
 -ַאכ רעייז, זַא ןוא ךעלהשעמ ןוא ןדנעגעל עסַאמ ַא ןַארַאפ
 ןיא טגיװרעּביא סע ,ענדָאמ רָאג ןענעז עיזַאטנַאפ ןוא רעטקַאר
 רעד .טנעמעלע רעשיטסימ ןוא רעכעלריטַאנרעּביא רעד יז
 ַא | ךיז רַאפ טָאה סעדנעגעל עקיזָאד יד ןופ רעּבױלק
 -ַאּב ָאטעג ןיא טרעװ רעדמערפ ַא לייװ ,עּבַאגפױא ערעווש
 ךיוא זיא ךַארּפש יד ןוא ןרעגמוא ,יורטוצמוא טימ טנגעג
 םענרַאפ-טלעװ ןּוא השורי עקיטסייג יד .ןּבעגרעּביא וצ רעוװש
 ןוא טנַאסערעטניא ךעלנייוװעגרעסיוא רעֹּבָא זיא סלרעּב יד ןופ
 קידנלעטשרָאפ טשינ ,טלמַאזעג יז רע טָאה רַאפרעד ןוא ."ךייר
 ןרָאי קילדנעצ עכעלטע טימ ןלעװ ןסַאמ עשידיי יד זַא ,ךיז
 ןוא - סנַאסענער ןלערוטלוק ןכעלרעה ַאזַא וצ ןעמוק רעטעּפש
 ןעלמַאז ןײלַא סעיצוטיטסניא עלעיצעּפס ענעגייא ךרוד ןלעװ
 ,תורצוא-סקלָאפ ערעייז

 :עג רעשידיי רעד טימ ןרָאװעג טרעּבױצַאּב זיא ַאשָאנוי
 :-עטניא, ַא סע זיא םיא טול .ןפַאש-סקלָאפ ןּוא טלעװ-:ןעקנַאד
 עריא .ןשינעעשעג עטנַאסערעטניא טימ לופ ,טלעװ עטנַאסער
 ייז ,טײקנײש-רוטַאנ רעד וצ קיטליגכיילג ןענעז רענױאוװַאּב
 .עלָאמ ןייק טשינ ,םיחטש עטיירּב ךעלדנעמוא יד טשינ ןענעק
 ןעשטּפעש סָאד ןוא רעסַאװ ןופ ןשיור סָאד טשינ ,גרעּב עשיר
 .רַאפ ,ךעלזיה עקיטיוק ,עקיצומש ןיא ןריוּבעג .דלַאװ ןופ
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 טשינ טפָא רעייז ,ןרָאירעדניק ערעייז ןטרָאד ייז ןעגנערַנ

 עקיטױק ַא .לטעטש םנופ ןצענערג יד לָאמנייק קידנזָאלרַאפ

 ןיא סָאד - לוש עטצרַאװשרַאפ ןוא רדח קיצומש ַא ,ּבוטש

 ,רענעסָאלשעג:טסעפ רעקיזָאד רעד ןיא ,טלעװ עצנַאג רעיײיז

 ןקיזָאד םעד ןיא ..ןעקנעד ןוא ייז ןּבעל טלעװ רעטמױצעגמורַא

 .נַאפ רעד ןופ ?גילפ יד ףיוא ןעילפ וצ ןעמוק לטלעװ ןגנצ

 יד ...םידש ןוא םיכאלמ רעטנזיוט ,רעטסייג ענעדיישרַאפ ציזַאט

 ַא ןיא ןּבעל ,ןדנעגעל ןוא תורוסמ ךיז ןלייצרעד רעניואוונייא

 ,עטסנדישרַאפ ןרעדנַא םעד רענייא ןלייצרעד ,רבע ןכעלרעה

 .סַאטנַאפ ןגעוו ,שטנעמ ןוא טלעוו ןגעוו ןפירגַאּב ,לָאמליײט עשירַאנ

 ןיא ..לּפענ ןצרַאװש ןופ גרעּב ,ןכייט עכעלרעדנואוו ,עשיט

 טלעװ רעד ןיא ןוא ךיז ייז ןסילשרַאפ טלעװ רעקיזָאד רעד

 ןיא לטלעוו עקיזָאד סָאד ןוא -- גרָאז-סנּבעל עלַא ייז ןסעגרַאפ

 יי"ענעגייא ץוח ַא ןשטנעמ ערעסיוא רַאפ ךעלטירטוצמוא

 יתיּב ןפיוא סנ; רעד ןזיא עדנעגעל ַאזַא ענייא

 .יינש לרעּב ןופ טרעהעג טָאה ַאשָאני עכלעו ,"תו ר ב ק ה

 ,תואלפנו םיסנ ערעדנַא ןגעװ ךיוא טלייצרעד לרעּב .רעד

 .ןעגנוריסַאּפ ןוא ןעגנוניישרעד םינמיס טימ סיוא טשטייט

 ךרוד זיא רעכלעוו ,קינבושי םענערָאװעג-ךייר ַא ןנעוו

 ןָא טושּפ טָאה ,תורישע ןייז וצ ןעמוקעג עינַאװערָאה רערעווש

 "ל װ יי פ, עלעװָאנ ןייז ןיא קיש טנ עש ַאי טלייצרעד תוינּפ

 ."לעווייפ,)

 טלעק ןוא רעגנוה ןיא ,רענעסירעגּפָא ןַא טגעלפ לווייפ

 .כעלעפ-סּפעש ןעלדנַאהנײיא ןוא רעפרעד יד רעּביא ןרעדנַאװ

 ףיוה ןיא ךעלּבלעק ןרעפיל ןּבױהעגנָא רע טָאה רעטעּפש .ךעל

 ןייז למערק ַא ןענעפע וצ תלוכיּב רע טרעװ ילָאװַאּפ ױזַא ןוא

 ,לזייה ַא ךיז ןפיוק ,ףױרַא ךיז ןטעּברַא עדייּב זיּב ,ּבייוו

 .לָאװ ןופ רחוס-טרוה ַא טרעװ לוװייפ ןוא ,סנייא ךָאנ רעטעּפש

 רעטייוו רעּבָא לווייפ טרָאפ ,טיונ ןופ יו טייהניואוועג ןופ רעמ

 .לטּב-לעוּפ ןציז טשינ ןעק רע לייו ,רעפרעד יד רעּביא

 -ַאֹּב וצ ןצעמע ןָא ,סייווש ןרעטיּב ןיא ,ןפוא ַאזַא ףיוא

 ןטסירק ךרוד טרעװ סָאװ ,רשוע ןַא ןרָאװעג לווייפ זיא ,ןהלווע
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 םיא וצ יורטוצ ןּבָאה עלַא ןוא דובּכ ןיא ןטלַאהעג ןדִיי ןוא

 טלעג טגרָאּב ,תובוט רע טוט ענעגייא .טייקכעלרע ןייז ְרַאפ

 ןיטולחל ךיוא לָאמלײט ,ןעלסקצוו ןָא וליפַא ןוא תונּכשמ ןָא

 .טנעצָארּפ ןָא

 ַא זַא .טשינ ןפוא-םוׂשּב רעּבָא רע טזָאל ךיז ןופ ןכַאמ קזוח

 ,עשרַאװ ןיא ןייז לָאמ ןטשרע ןייז ךָאנ ,גערפ 8 םיא טיג ץירּפ

 ,עקטַאגָאר רעד ייּב עּבַאּב יד טשוקעג ןיד ןטיל טָאה רע יצ

 ,רעפטנע ןייק קידלוש טשינ טּביילּב ,לבלובמ טשינ לווייפ טרעוו

 רעד ייּב ןענעז סע זַא ,טייקיציו רעשידיי טימ טרעפטנע רָאנ

 םערָא ןַא זַא ,םיצירּפ ל?יפױזַא ןעװעג עשרַאװ ןופ עקטַאגָאר

 ַאזַא וצ ןפוטשרעד וצ ךיז ןעװעג ךעלגעממוא ןיוש ןזיא לדייי

 .דובּכ ןסיורג

 .ָאּפעד ןגעמרַאפ ץנַאג ןייז לווייפ טסייה ןּברַאטש םייַּב

 טָאה רע ןכלעװ טימ ,ץירּפ םייּב ,וליפַא עיטנַארַאג ןָא ,ןרינ

 םייּב ךיז וצ יורטוצ טַאהעג ןּבָאה עדייּב .טלדנַאהעג דימּת

 ,ןברַאטש םייּב סעיטנַארַאג ןייק ןיא טשינ ךיז יז ןקיטיונ ,ןּבעל
 =םולש ןייק רעּבָא לוייפ טָאװ לטעטש ןיא שדוק-ילּכ יד טימ
 .יז טימ ןריפ:המחלמ ןייא ןיא טלַאה ןוא טַאהעג טשינ תיּב

 ןשידיי ַא ןעזעג ךיוא ףרָאד ןפיוא טָאה קישטנעשַאי

 ןרָאװעג טרעױּפרַאפ ױזַא זיא לקָאי .רעגייווש ַא ,לקָאי ,רעױּפ

 םנופ תועונּת עלַא טימ רָאנ ,שירעױּפ טדער רע רָאנ טשינ זַא

 יװ ,ןגיצרעד רע טָאה ךעלקינייא ענייז ןוא ,טקעלַאיד-טנגעג
 .סעסקיש-ספרָאד עתמא

 עטוג ערעיײז ןָא ,ןּפיט עטכעלש סַאשָאנוי וצ רעכעלנע

 רעד ןופ ךעלדליּב ס רוז ַא מ ןופ ןדיי יד ןענעז ,תולצמ
 .ךעלריטַאנ טשינ רעּבָא ןענעז סָאװ ,"רוטַאנ

 טסידנַאּבַארטנָאק-רעמשטערק םעד עגונ זיא עּבלעז סָאד

 ןיא טַאקסעיװקער, "ור עקיּבײיא סיק צימלע כ חלג ןופ

 .ףרואווסיוא רעשיסַאלק ַא זיא לַאטרעמַאי קעשָאמ ןייז .("םעצַאּפ
 -ַא ק ןופ חנ ךיוא טרעהעג ןעניּפש ײרעלַאג רעד וצ

 ךיילגרַאפ ןיא ."ַאלוטנארַאט, ןַאמָאר סיק סניל ג רימישז
 ןפיוא טרעדלישעג ןענעז סָאװ ,('יזדישז,) "ןדיי, סיקסנילג טימ
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 .טסעפ יד תֹעּב ןעגנוגלָאּפרַאפ עכעלרעטלַאלטימ ןופ טנזרגרעטניה

 ןעמסרַאפ ןיא ןרָאװעג טקידלושַאּב ןענעז ןדיי ןעוו ,סעימעדיּפע

 -קעיּבּוס עריא טימ "ַאלוטנַארַאט, זיא ,טפול יד ןּוא סמענּורּב

 .קירּוצ טירש ַא - ןעגנורעניײמעגלַארַאפ עוויט

 עילימַאפ יד םורַא טשרמולּכמ טניּפש חנ רערעכואוו רעד

 גנַאל ױזַא ךיז טשימ רע ,יירעגיוז-טולּב ןופ ץענ ַא ןיא יקסרומ

 טיירד רע ,סיקסרומ יד ןופ ןטײהנגעלעגנָא-ןעילימַאפ יד ןיא

 ןיא רעהפיוא ןָא טריגירטניא ,ּבוטש רעייז םורַא גנַאל ױזַא ךיז

 טרעװ ןוא ייז טרעטעמשעצ רע זיּב ,םינינע:סעּביל עשיצירּפ

 .טוג רעײז ןּופ רעמיטנגייא
 עקיטציא ןוא עקילָאמַא סָאד טנעקעג רעּבָא טָאה סָאװ ,ןדעי

 ַאזַא טמוק יװ ,השק זיא ,עטכַאילש רעשילױּפ רעד ןופ ןּבעל

 ןוא םיצירּפ עשיליוּפ ּוצ רעלקעמ ןשידיי ַא ןופ טייקכעלמיטניא

 ייז זַא ,ןעװעג שיטַארקָאמעד יױזַא סָאד ןענעז תוררש עכלעוו

 .קיזָאד יד .סעגירטניא-עּביל ערעייז ןגעװ לדיי ַא ןלייצרעד
 ןליפ ןשינעעשעג יד ןּופ טײקכעלנײשרַאװמוא ןוא טייקטכעמּוא

 רעשלַאפ רעד זיא קידנעיירש וצ ןוא קרַאטש רָאג עקַאט ךיז

 ."ַאלוטנַארַאט , ןיא ןָאט
 ןופ רעדיינש-ףרָאד סַאשָאנוי יו לזמ ןרעטכייל ןייק טשינ

 םייח רעדיינש סַאק צעל א ד עדנַא װ טָאה "?שזרַאשטַאל,
 .םהרבא יװ ."םהרבא רעײנ רעד, עלעװָאנ ריא ןופ קַאטסָאש

 ,ןּברק ַא רַאפ ?רעזייל ןוז ןייז קַאטסָאש םייח טגנערּב וניבא
 ןיא תולד רעד .טיונ רעשיַאזָארּפ רעד רָאנ ,ןהוהי טשינ רעּבָא

 ןיא לרעזיל עכַאװש סָאד ןענַאּפשוצניא םיא טגניווצ ּבּוטש

 רעכלעוו ,טַאטשרַאװ:רעלעק ןרעטסניפ ןייז ןּופ ךָאי-סטעּברַא

 *.עג סלרעזייל רַאפ ןעמ טפמעק טעּפש וצ .דניק סָאד טקיטש

 טדייש ,קנערק ןוא טעּברַא ןופ רעטּפעשרעד ַא .ןּבעל ןוא טנוז

 .ןּבעל ןופ טייהרעגנוי ךיז רע
 וו ַאט סוג ןופ ףוס סקינװָאדאס םעד ּבייל ךיוא זיא שיגַארט

 -סיוורוא דַאנ) "טנורגּפָא ןרעּביא; יקסװָאלעינַאד

 ןוא הסנרּפ רערעװש ןייז ןופ ןּברק ַא טלַאפ רעכלעוו ,("םעק
 +כרודַא ןענעז סע ןכלעװ טימ ,סַאה ןלַאנָאיצַאנ ןקרַאטש ןופ

= 
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 טניגרַאפ'מ .ןעּודיווידניא עטריזיטָאידיא וליפַא ןלױּפ ןיא ןסערפעג
 ןסינעג ,קינװָאדַאס ַא ןייז וצ ןופ קילג עסיורג סָאד ןּבייל טשינ
 שילָאּבמיס .טסּבױא ןוא גרַאװנירג שירפ ,טפּול עיירפ לסיּב ַא
 ןּבייל ןופ לגנַארעג עכעלקערש סָאד טקריװ קידנרָאװ ןוא שממ
 ,טנּורגּפָא ןרעּביא טָאידיא ןכעלטסירק םענעגושמ-ּבלַאה םעד טימ
 םעד ךיז טימ קידנּפעלשטימ ,ּפָארַא ךיז ןרעליוק עדייּב ןיהואוו

 ..ןטלַאהעגנָא ךיז ןּבָאה עדייּב ןכלעװ ןָא ,ץיירק םענעכָארּבעצ
 ןַא ןופ ןסיועג עקידרשוי ןוא ץרַאה עלופ.ליפעג סָאד

 .רַאפ ןעמונעג ךיז זייוולייט טָאה--םזיוויטיזָאּפ ןתעּב ָאקשעשזרָא
 .ּפָא נָא ק .ַאיר ַא מ ןירעקנעדירעטכיד רעד ןיא ןרעּפרעק
 -ידיי רעד ןופ סעיצַאריּפסַא ןוא ןדייל יד קידנענעק .ַאקצינ

 ןיא, טכידעג ןלופסגנומיטש ןיא יז טרעױדַאּב ,יורפ רעש
 ןופ ןָאפ ןפיוא יורפ רעשידיי רעד ןופ לרוג םעד ,יָאטע ג
 טאטשנא ןעװ ,הביבס.רעלעק רעכעלרעטַאלטימ רעקיריורט רעד
 "ַאוצ ןופ רָאטַאלוגערטּפױה רעד זיא ןעגנּויצַאּב עכעלשטנעמ
 טשינ רעּבָא ןענעז ןאקצינּפָאנָאק .דלָאג סָאד ןעועג ןּבעלנעמ

 .לטימ ןיא יורפ רעשידיי רעד ןופ ןייּפ יד זיולּב טשינ דמצרפ
 רעװש רָאג ,רעװש .טרעדנוהרָאי 14 ןיא ךיוא רָאנ ,רעטלַא
 -"ן ָא ט ק ָא ןיא עקרעלדנעה רעד היח ןופ ןּבעל סָאד ןיא
 רעּביא גָאט ןצנַאג ַא ךיז טלקָאש סָאװ ,ןדמל ןופ ּבײװ יד
 .עילימַאפ עצנַאג יד ןייז סנרפמ ןומ עכלעוו ןוא ,ארמג רעד

 ,שטנעמסטעּברַא ןשידיי ןופ עינַאװָארָאה יד ןעק  ַאקצינּפָאנָאק
 סָאװ ,טייקיטומסיורג ןייז טימ רעטרָאּפ םירפא רעדיינש ןופ

 רעכצלגעט-גָאט ןופ ךשוח םניא קינשַאּפָארָאה םייּב ףיוא טצילּב
 ַא סנשָארג עטרָאּפשענּפָא יד ייּב ןעיוּב טסילשַאּב רע :עצַארּפ
 רעד .החפשמ סרעטסעװש רעמערָא ןייז רַאפ הלחנ לקיטש
 ,ןַאמפיילש יװ ,ןעניּפש ךיז ןגעקטנַא רעּבָא טָאה קינשַאּפָארָאה
 ,ןטרָאּפשעגּפָא סמענעי ןופ ןוּבשח ןפיוא ךיז ןרעכײרַאּב סָאװ
 רעטרומחרַאפ רעטריזיטַאנַאפ רעד .ןשָארג ןטנידרַאפ רעוװש
 ,תמ ַא ּוליפַא טרעטסעל ןוא ןעניּפש יד טימ דָארג טלַאה ןומה
 ןיימעגלַא ןופ ןעקנעלוצּפָא טגַאװעג ןּבעל םייּב טָאה רעכלעוו
 יגעװ םענעטָארטעגסיוא
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 .ןדיי רעד ןיא גנולעטש עכעלטפַאשלעזעג סַאקצינּפָאנָאק

 עלעװָאנ ריא ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןטסטלוּבמַא זיא עגַארּפ
 ןרעטנוא "אלַאטרימ, יװ ןּבירשעגנָא-יקסנַאדג ?לדנע מ,
 דלעה רעד .ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןופ קורדנייא
 לדנעמ רעקירעי קיצכעז-ואןּביז רעד ,גנולייצרעד רעד ןופ
 ,לקינייא טמותירַאפ ןייז טימ קִיּור ןוא ליטש טּבעל רעקסנַאדג

 סנרפמ ןּבעל ןצנַאג ןייז ךיז זיא ,?סעג ןגנע ןיא ,לטסיזַאנמיג ַא

 .םוטנדיי ןשיליוּפ ןייז ףיא ץלָאטש ןיא ןוא יירעדניּבנייא ןופ
 ןופ ןשינערעהּוצנָא יד ןייז ספוּת טשינ ןפוא םושּב ןעק לדנעמ
 ענייז ןוא רע ּואװ ,דנַאל ןיא רעדמערפ ַא זיא ױע זַא ,ןצעמע
 ןעּור טעװ רע ּואװ ןוא ןגיוצרעד ןוא ןריוּבעג ןענעז תובָא
 טּביױה'מ ןעװ ,ןעלדנעמ רעּבָא זיא ךעלסירדרַאפ רָאג .טיוט ןכָאנ
 םָארגָאּפ ַא ןכַאמ ןגעװ ,ןדיי ןגָאלש ןגעװ םּתֹס ןסעומש ןָא
 עליטש יד זיּב ,ןּבױלג טשינ ןירעד ליװ ןוא ןעק רע .ייז ףיוא
 םָארגָאּפ רעד ןעװ .ןטְקַאפ ןוא ןטַאט טשינ ןרעװ סעיסרעוו
 ןופ ליפיוזַא טשינ ,לבלובמ ץנַאג לדנעמ טרעװ ,סיוא טכערּב
 *ָאװ יד ּוצ ּוצ טשינ ךיז טרעה רע .שפנ.תמגע ןופ יװ קצרש
 יַאֹּב ץעגרע ,ןעװעטַאר םיא ןליוװו סָאװ ,םינכש יד ןופ ןשינער
 ךרוד ןומה ןטצוװװעדליװעצ םעד ןרַאנּפָא טשינ טזָאל רע ,ןטלַאה
 ךיז טלעטש רָאנ ,דליּב קילײה ַא רעטסנעפ ןיא ןלעטשנײרַא
 לקינייא גניי ןייז טנַאה םייּב קידנטלַאה ,רעטסנעפ םענעפָא ןיא
 ןשידיי ןעיורג-זיירג ַא ןופ דליּב קידנקריװ ַאזַא טימ טּביױלג ןוא
 סָאד .ןומה םעד ןריטסעגוס וצ לטקיזַאנמיג ןגניי ןוא רעגריּב
 רענעפרָאװעג רעטשרע רעד ןיוש :ּפַאנק רָאג רעּבָא טפלעה
 ?דנעמ ןוא ּפָאק ןיא לקינייא םעד טפערט רעטסנעפ ןיא ןייטש
 .יורט סָארגָאּפ ןכָאנ .רעטסנעפ סָאד ןזָאלרַאפ ןזומ לגניי ןטימ
 ,דנֹואװ סלקינײיא ןייז ףיוא קרַאטש ױזַא טשינ ?דנעמ טרע
 ןוא ,ןליײהרַאפ רעטעּפש רעדָא רעירפ ךָאד ךיז טעװ עכלעוו
 סָאװ ףיױרַאד רָאנ ,קערש עטבעלרעּביא ענעגייא יד ףיוא טשינ
 .טָאטש ןייז וצ עּביל יד ,ץרַאה סָאד-ןּברָאטשעג ןיא םיא ייּב

 ןופ ןירעגנעהנָא רעד ,ןָאקשעשזרָא ייּב יװ רעטלוּב ךָאנ
 יד ףיא טערט ,עיצַאלימיסַא רעלעוטקעלעטניא רעקיליוויירפ
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 יו .,*יקסנַאדג לדנעמ, סַאקצינּפָאנָאק ןיא גנּואושנָא עקיזָאד

 רעד,-- ןַאקצינּפָאנָאק סָאמ רערעסערג ַא ןיא ךָאנ ןענעז ,רענעי

 ערעדנּוזַאּב זיא'ס עכלעוו ,דמערפ--""סַאנרַאּפ ןשיליוּפ ןּופ ןיורק

 -לַאנָאיצַאנ עסיוועג שטָאכ ,ןעגנּוּבערטשַאּב עשידיי-לַאנָאיצַאנ

 .ןעװעג ןדיי ייּב סלָאמַאד ןיוש ןענעז ןעעדיא עלערּוטלוק

 ,ןכעלשטנעמ-ןייר ןופ טלדנַאהַאּב רעקינייוו זיא יקסנַאדג לדנעמ

 עכלעזַא ןפדור ךרּוד :טקנוּפדנַאטש ןשיטָאירטַאּפ-שילױּפ ןּופ יו

 . םּוצ ענעדנוּבעגּוצ ,עכעלצונ ,עוויטקּודָארּפ ןשטנעמ ,סלדנעמ

 טיצרעד'מ ןוא ענעגייא ּפָא ,סע טסייה ,ןעמ טסיוטש -- דּנַאל

 ןענעק ּוצ ידּכ רשפא .ןלױּפ וצ םיאנוש רעדָא עקיטליגכיילג

 :עגנָא ןרָאװעג זיא ךַאז יד ןכלעװ רַאפ ,רעזעל ןפיוא ןקריוו

 טנעמָאמ רעשילױוּפ רעד זיא ,ןקעװצ:עיצַאטיגַא ּבילוצ ןּבירש

 .ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא טקורעגסױרַא

 -רעטּומ רעשילױּפ רעד וצ ןדנוּבעגּוצ רעקיצניו טשינ

 ןופ - לארשי סיקסנַאמיש .א זיא יקסנַאדג לדנעמ יװ דרע

 לדנעמ ּבױא ."װָאטרַאּבול ןּופ ?ארשי, עלצװָאנ רעטסעּב ןייז

 ןּוטעגּפָא םיא טָאה'מ סָאװ ,הלוע יד ןייז לחוֿפ טשינ ןעק

 ןופ לארשי ןעק ,םענעגייא ןייק רַאפ םיא קידנענעקרענא טשינ

 ןיא ןפרָאװרַאפ טָאה לרוג רערעטיּב רעד ןכלעוו  ,וָאטרַאּבול

 עשילױּפ יד ןסעגרַאפ טשינ ,סערדנוט עשיריּביס עטלַאק יד

 ענירג יד  ,רוטַאנ ןוא טפַאשדנַאל עשיליוּפ סָאד ,עמַארָאנַאּפ

 .סעקישטייּבָארָאװ עניילק יד ,סעילָאסַאפ עסייו יד ,רעדלעפ

 ,טסערפ עטסערג יד תעּב ןקַאילָאּפ-טײלסדנַאל סיוא טכּוז לארשי

 ַא יװ טנייװ ןּוא ,תונורכז ןיא ןּבָארג וצ ייז טימ ךיז ידּפ

 ,דנַאלמײה םענעריולרַאפ ןכָאנ דניק ןיילק

 ןפיוא טָאה םָארנָאּפ ןטּבעלעגרעּביא ןופ עידעגַארט יד

 רע לייו ,קידנרעטישרעד ױזַא טקריוװעג יקסנַאדג לדנעמ ןטלַא

 טייקדנּוּבעגוצ ןּופ טייק ענעדלָאג יד ייּברעד ןריולרַאפ טָאה

 ןצנַאלפרעּביא טלָאװעג טָאה רע עכלצוו ,דנַאל-סטרּוּבעג ןייז ּוצ

 ןשרעהַאּב טלָאװעג טָאה רע המשנ סעמעװ  ,?קינייא ןייז ןיא

 -ערטשַאּב עכעלשטנעמ טָאּפש ּוצ טּפָא רעּבָא טכַאמ ןּבעל סָאד

 טלדנַאה סע ןעװ רקיע רעד ,רענעלּפ ןופ לּת ַא טכַאמ ,ןעגנוּב
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 -ןפ"מנעג ןוא ןײּפ-סנּבעל רעד עכלעוו ,תושפנ עגניי ןגעװ ךיו

 ןכַאילש עטנַאקַאּבמוא ערעדנַא ץנַאג ףיוא טריפרַאפ ץּומש

 ןרעװ טשינ לָאז'ס זַא ,לקינייא ןייז ןופ המשנ רעד רַאפ

 רעָארגיזירג רעד טפמעק ,רעטָאפ רעד יװ שזרַאיװכיל ןייק

 ינָארטס,) "רעטעלּב ענעלַאפעגּפָארַא סיק סװָא ד ָא ר ּב ןיא יטענ

 ."צשטשיל ענַאצ

 *ןּבשח ַא רעטלע רעד ףױא טכַאמ ,ןקז רעד ,לטעג

 'עקסא רעשידיײ רעד תמחמ זַא ,טעּפש רָאג טצזרעד ןוא שפנה

 טָאה טייקיריג-טלעג רעקיטייצכיילג ןוא גנואיושנָא-טלעװו רעשיט

 יד טצַאשעגּפָא קירעהעג טשינ ּוליפַא ןוא ןּבעל ַא טרטּפעג ד/

 ןיא ,לָאמא יורפ רענייש-דליּב ןייז ןּופ עּביִל ערַאּברעדנּואװ

 ןייז זַא ,שטָאכ רע ליװ ,טעּפש ּוצ זיא רעטציא .,טנגוי רעד

 ןּוא ןּבעל ןטליּפשרַאֿפ ַא ןּופ ןּבײילּב טיהעגּפָא לָאז ?קינייא

 זַא ,ליװ רע ,רּוטַאנ יד ןעמּוקַאּב ּביל ,דניק סלַא ,םיא טנרעל

 ןטצקַאנ ןיא ןעקנוזרַאפ טשינ ,ןּבעל ןּופ ןסינעג לָאז דניק סָאד

 .םזילַאירעטַאמ

 ןייז ךָאנ .טליפרעד טשינ רעּבָא טרעװ שטנּואו סלטענ

 העּפשה סרעטָאפ ןייז רעטנוא רעטנּורַא דניק סָאד טלַאפ טוט

 לאוי ןעמָאנ םעד .רענעי יװ שפנ רעגרע ןַא ךָאנ טרעו סע ןוא

 טשינ ךיוא טזָאל רע ,סַאנָאי ףיא טשיוטרַאפ עקַאט רע טָאה

 זיא עדייז ןייז יװ ,טַאלּב ןפרָאװעגּפָארַא ןייק ךיז ןּופ ןכַאמ

 ןיא ןוא טסירק טשינ ןוא דיי טשינ רעּבָא זיא רע ;ןעװעג סע

 .הביבס ןייז רעּבירַא טייו רע טגייטש סעיצַארעּפָא:עװכיל

 יַאּב טשינ רַאפ ןטילעג טָאה ?קינייא סיקסנַאדג לדנעמ

 ;םיכרד סנדייז ןיא ןייג טשינ טמיטשַאּב טעװ ןוא דניז ענעגנַאג

 רעטָאפ ןייז ןופ רעגרע ךָאנ טרעװ ,?קינייא סלטענ ןטלַא םעד

 סָאד טָאה עדיז רעד העּפשה סנכלעװ ןופ ,קינרעכואו םעד

 העּפשה ןוא עּביל רעד ןגעװ .ןסײרסױרַא טלָאװעג אקווד דניק

 רעשיריבג רעד ךיוא טפמעק ,ןַאמלרעּפ הָרש לקינייא ןייז ןופ

 טעװ רע ךיוא .ילרעפפ סיקסװָאכעיזדז .ק ןיא עדייז

 םורָאװ .רעגיז ןייק סױרַא טשינ ףמַאק ןקיָאד םעד ןופ

 .ניּברַאפ סרעװָאטרַאּבול לארשי רעדָא סיקסנַאדג לדנעמ ּביוא
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 ץוח יּפלּכ סיוא ךיז טקירד טלעװ רערעסיוא רעד טימ גנוד
 ּפָא טערט ,טרָא-טרוּבעג רעייז וצ טייקנדנוּבעגוצ ןיא זיולּב
 .יירַּב עיינ רַאפ - רוד ןשידיי ןגנוי םייּב ?יפעג עקיזָאד סָאד
 ןעמונעגרעּביא ךיז טָאה טנגוי לייט ַא .ןעגנוּבערטשַאּב ערעס
 .נוא ןופ ןעייר יד ןיא טלעטשעג ךיז ,ןלַאעדיא עלַאיצָאס טימ
 -כיל ,ןרענעש ַא רַאפ ףמַאק ןיא עטגלָאּפרַאפ ןוא עטקירדרעט
 .ַאֹּב טשינ ךיז טָאה ןשטנעמטימ םוצ עּביל יד ;ןגרָאמ ןרעקיט
 ,דנַאל ןוא שטנעמ ,ןטנעָאנ ןקידנדייל םוצ עּביל טימ טקנערש
 ,טייהשטנעמ עצנַאג יד טּפַאכעגמורַא רָאנ

 עטמותירַאפ עקיצנייא סָאד ,ןַאמקלרעּפ הרש זיא ַאזַא
 "לרע'פ, סיקסװָאכעיזדז .ק ןיא ריבג ןשידיי ַא ןופ לקינייא
 עכעלנייוועגרעסיוא ןָא זייודניק ןופ ןיוש סױרַא טזייוו סָאװ

 יצ ?יפעג:תונמחר ףיט ַא ,ןדיל עדמערפ וצ טייקכעלדניפּפמע

 .עגוצ סעלהרש  ןרילרַאפ קידנלעװ טשינ .טײקמערָא סנצעמע
 טפַאשגרַאק ןייז ּבילוצ םיא טרצװ עכלעװ ,ךיז וצ טייקנדנוּב

 ,ּפָארטנַאליפ ַא ןצמק רעשיריבג רעד טרעװ ,רעדמערפ ץלַא

 עקילָאמַא תובוט טוט ,טיײלעמירָא ןשיוװצ תובדנ עסיורג טלייט
 .ּביל יד ןעניועג וצ רָאנ יּבַא ,םיבורק עטייוו ןוא עטנַאקַאּב

 רַאפ קרַאטש ױזַא ןּביל עלַא עכלעוו ,?קינייא ןייז ןופ טפַאש
 : .לרעּפ, רַאפרעד יז טפור'מ זַא ,ץרַאה טוג ריא

 םישעמ ןוא עיּפָארטנַאליפ ךרוד טָאה עלהרש עקניגניי יד
 עכלעזַא ןוא עגַארפ עלַאיצָאס יד ןזעל ןענעק וצ טניימעג םיבוט
 .מיג יד רעּבָא טקידנע יז זַא .ןדייז ריא ןופ טגנַאלרַאפ ןסַאס

 ואו ,טָאטש-סורג רעד ןיא ןסרוק ףיא ןָא טמוק ןּוא עיזַאנ

 ערענָאיצולָאװער-שיטסילַאיצָאס יד ןיא ןגיױצצגניירַא טרעוו יז
 --םירָא ןוא ךייר ןשיװצ םוהּת םעד טשרע יז טעזרעד ,ןזיירק

 ןזעל ןופ םינפוא ערעדנַא ןוא גנוטכיײלַאּב רערעדנַא ץנַאג ַא ןיא
 יז סָאװ קעװַא רעטייו ךיוא טקנעש יז .עגַארפ עלַאיצָאס יד

 :ילק עריא ,טלעג-שדוח ןדייז ןופ עטקישעגוצ סָאד :טנָאמרַאפ

 סע יז טיג ,סַאלּב ןוא קנַארק ןײלַא .וו .זַא .א סרעטופ ,רעד

 .ָאיצולָאװער רַאפ רָאנ ,עשיּפָארטנַאליפ ףיוא רעמ טשינ רעּבָא
 יז טגנַאלרַאפ ,ןעירעפ ףיוא םײהַא קידנעמוק .ןקעװצ ערענ
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 יע

 שטָאכ ,ןגעמרַאפ ןייז ןלייטעצ וצ ןדייז ןופ רעמ טשינ ןיוש
 טשינ זַא .,ןוש טסייװ יז .ןוטעג ריא רַאפ סע טלָאװ רצ

 גנוזעל ַא .ןעמעלּבָארּפ עלַאיצָאס ןזעל וצ געװ רעד זיא הקדצ
 .קידנעטש טריריּפסנָאק יז ;ךעלכיּב עמייהעג סעּפע ןיא יז טכוו
 עלַא ןעו ,טכַאנ-רעטניו רעטלַאק ,רעייז ַא ןיא לָאמנייא זיּב
 ןעװ ,ןטייצ יד ןגעװ טמיורט ,קידנענייל הרש ןוא ןיוש ןפָאלש

 ףיוא ןעמוקּפָארַא ןטנעמַאמריפ עטייוו ןופ טעװ לָאמַא ,לָאמַא;,
 ַא ןקעװרעד ךיז טעװ סלָאמַאד ,טפנוקוצ ענייש ַא דרע רעד

 רעד ,תורוד ןופ םולח רעד ןרעװ םיוקמ טעװ סע ,גָאט רעיינ
 .גַאלק זיױה ןיא ךיז ןרעהרעד סלָאמַאד-..."דרע רעד ןופ םולח

 ןדרעװש עשיאייצילָאּפ ןוא ןרָאּפש עקסמרַאדנַאשז ןופ ןעג
 טייקליטש עטיוט עקידרעטעּפש יד ןוא "לרעּפ , יד טריטסערַא'מ

 סָאד יו ,ןדייז ןטלַא ןופ יירשעג סָאד רָאנ רעּביא טסייר
 .היח רעטעדנּואװרַאפ ַא ןופ ןעיָאװ עכעלצרעמש

 .ָאּפָארּפ-עקטסילַאיצָאס ַא זיא לרעּפ סיקסווָאכעיזדז ּביוא

 יער ַא ךורּב סיקסוװעיָאמעינ ײזרדנַא זיא ,ןיטסידנַאג
 ירָאלג ַא זיא "ךורּב/ לדליּב סָאד .טסירָארעט-רענָאיצולָאװ
 תעּב טַאטנעטַא ןשיטילָאּפ (,ס.ּפ.ּפ סנַאמלוש ךורּב ןופ עיצַאקיפ
 רערענָאיצולָאװער רעד ."ךָאװטימ ןקיטולּב, רעװעשרַאװ םעד

 ױצ ףמַאק ןיא טלַאּפ ,טײקמירָא רעשידיי ןופ ןוז רעד ,דלעה
 ןשימייה ןופ טײקמַאזנייא יד .ּפַארטַאס ןקיטולּב ןטימ ןעמַאז

 -ַאדילָאס ןוא טייקכעלרעדורּב ףיוא טשיוטרַאפ ךורּב טָאה ָאטעג

 .ניימעג עקיזָאד יד ןוא ,טיײהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ טעטיר
 זיא רבק ןייז ,טיוט ןכָאנ טשינ ךיוא םיא טזָאלרַאפ טײקמַאז
 רבק-ןדלעה סָאד .ןעמולּב טימ טריצַאּב קידנעטש ,םַאזנייא טשינ

 רעמַאזנימעג סָאקשעשזרָא יו .,ןטסירק ייס ןדיי ייס ןכוזַאּב
 ױזַא ,סנימלע-תיּב עכעלטסירק ןוא עשידיי יד טקיניײרַאפ למיה
 ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי :סעיצַאנ ייווצ רבק-ןדלעה סכורּב טקינייא

 -וצ ךיז ןעמוק לחר עשילּביּב יד ןוא עירַאמ עשילעגנַאװע יד :
 .רעּביא ייװצ יװ ,רעפמעק ןשידיי ןגניי ןופ רבק ןפיוא ףיונ
 ."תובורק ענעטעּבעג

 -עינ .ַא ןוא "לרעּפ , סיקסווָאכעיזדז יװ לַאזקיש ַאזַא טשינ
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 מ .ַא ןופ שרעה ןוא עדיירפ ןּבָאה - "ךורּבע סיקסוועיָאמ
 ."ןעיש ליצּורװַאנע "טדמשעג ךיז טָאה רע, סַאקסװָאר

 ַא ןוא עדיירפ לדיימ גניי ַא ןגעװ עטכישעג ַא זיא'ס

 .סעילימַאפ עשיטַאנַאפ-שידיסח ןופ ןעמַאטש סָאװ ,שרעה ל?רוחּב

 - ,ןעמַאװצ ןסקאוועגפיוא ,זיוה ןייא ןיא תונכש ןיא טניואוועג

 .טניירפ עמיטניא ןַא ,ירפ ץנַאג ןיוש ,ייז ןשיװצ ךיז טלקיװטנַא

 לייו ,רעטעּפש ךיז טדישעצ געװ-סנּבעל רעייֵז שטָאכ ,טפַאש

 לשרעה .רדח ןיא טציז רע ןוא לושסקלָאפ יד טכּװזַאּב יז

 .מיג ןיא ןָא טמוק .ןשטעװק-קנַאֿפ סָאד קעװַא רעּבָא טפרַאװ

 רעטגלָאפרַאפ ַא ןופ דילג סלַא ,רעליש ןשידיי סלַא ואוו ,עיזַאּב

 ַא ןייטשוצסיוא סיוא םיא טמוק ,טייהרעדנימ רעלַאנָאיצַאנ

 .סַאלק ןיא גנוטכערַאּבכײלג רַאפ ףמַאק ןטנַאקַאּב טוג ,ןרעוװש

 ןוא ןעװעטרַאה ,ןקרַאטש םיא לָאז ףמַאק רעד ,רעּבָא טאטשנא

 .רעטנוא םַאזגנַאל ךיז רע טיג ,עיצַאנ רענעגייא רעד וצ ןדניּבוצ

 ימַא ליפ ,םזַאיזּוטנע ךס ַא ,ןטייקיעפ עסיורג טָאה שרעה

 טנעמעלע ןַא זיאס .טקעלעטניא ןקידעשטשילּב ַא טָאה ,עיציּב

 עכלעזַא ןופ ;סטכעלש ךס ַא רעדָא סטוג ךס ַא ןפַאש ןעק סָאװ

 .תוּפרח ןוא תורצ ךס ַא רעדָא תחנ ךס ַא ןּבָאה ןעמ ןעק ןּפיט

 שרעה ןופ .ןשרעה ייּב ףוסל רבוג עקַאט עיציּבמַא יד זיא

 ,ןלַאעדיא ענייז טימ רעּביא טסייר רע .קירנעה ַא רע טרעװ

 ןייז קעװַא טפרַאװ רע ,ןסַאמ עשידיי יד ןשיװצ טעּברַא ןגעוו

 .ןגעוו ערעירַאק רַאפ ךיז טדמש ןוא הלּכ

 .ןעדיירפ ףיוא לַאפָארטסַאטַאק ןקריו םישעמ סלשרעה

 טימ ןעמונרַאפ ךיז יז טָאה לושקלָאפ יד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 ,טלעוו רעסיורג ,רעטיירּב ַא ןגעו טמיורטעג ,גנודליּבטסּבלעז

 ןטײרּפשרַאפ ןגעוו ,טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןגעו טמולחעג

 ןוא ןשרעה טימ ןעמַאזוצ קלָאפ ןשיװצ ןסיו ןוא גנודליּב

 טציא יז טרעװ .טיירגעג ןטייקכעלגעמ יד טיול ךיז וצרעד

 : .שיזיפ ןוא שילַארָאמ ,ןכָארּבעצ ןצנַאגניא

 לדיימ שידיי ַא ןופ ּפיט רעשיטַאּפמיס רעייז ַא ,עדיירפ

 יטרַאמ עטנַאקַאּב יד וצ טרעהעג - ןרוטַארעטיל עדמערפ ןיא

 ןסינעג ייז .לופ ןעװעג זיא אטעג סָאד עכלעװ טימ ,סנירער
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 ?ערוטלוק-קיטסייג ַא וצ ךיז ןקעוורעד ,גנודליּב רעכעלטלצוו ןופ

 רעּבָא .סױרַא טלעװ רעטיײרּב רעד ןיא ךיז ןסייר ןוא ןּבעל

 וצ ךיז טייקכעלגעמ יד ןּבעגעג ייז טָאה סָאװ ,הביבס רעיײז

 ױזַא ,תומא 'ד עשימייה ןיא רעטעּפש ייז טסילשרַאפ ,ןדליּב

 זיא ,ןּברָאװרעד ךיז ןּבָאה ייז סָאװ ,תורישע עקיטסיײג יד זַא

 רעלעוטקעלעטניא רערעסערג ךָאנ ַא וצ טקריװ ,ןדָאש רעייז וצ

 רעטעּפש ייז טמוק ףוס-לּכףוס ןוא גנּופַאלקשרַאפ רעשיזיפ ןוא

 ןשידיסח ,ןשיטַאנַאפ ,ןדנסיוומוא ןַא רַאפ ןּבָאה וצ הנותח סיוא

 .רוחּב
 ּבילוצ טלפייװצרַאפ .ןעדירפ טימ טעשעג סעכעלנע

 .רַאפמוא סלַא ,קידנּבָאה טשינ ,טַאררַאפ ןוא ךיז ןדמש סשרעה

 ,שטנואוו ריא טיול ןַאמ ַא ןעמוקַאּב וצ גנונפָאה ןייק ,עכעלגעמ

 ןוא ןרעטלע עריא רַאפ טסַאל ַא רעגנעל ןייז טשינ יז ליװ

 .רעלקּומש ןקידנסיװמוא ןַא רַאפ הנותח יז טָאה עטלפייווצרַאפ ַא

 ןופ טָאה יז ּבױא ,ןפמעק יז טעװ  סָאװ וצ ,סנקירּביא

 .לּכףוס זַצ ,טגייצרעּביא זיא ןוא טלַאהנָא ןיק טשינ ץעגרע

 טייטש ייס-יוו-ייס .ןרעוװ טְגיזַאּב הביבס רעד ךרוד יז טעװ ףוס

 ןגָארט ,ןירעריטרַאמ עליטש ַא ןייז וצ ןּבעל גנַאל ַא רָאפ ריא

 ןגעו ,ןידלעה:עידעגַארט עשידיי ַא ןופ לוע ןרעדנוזַאּב םעד

 זיא יז .ןייטשרַאפ טשינ ןוא ןסיו טשינ טעװ רענייק רעכלעוו

 הביבס סנרעטלע יד ךרּוד ןעװעג ןענַאטשרַאפ טשינ טציא זיּב
 ןַאמ ןכרוד ןרעװ ןענַאטשרַאפ טשינ רעטייװ טציא טעװ ןוא

 ,הביבס ןייז ןוא
 יו ,ןעגנּולעג רָאג ריא טעװ רשפא .טסיײוװ רעװ ןוא

 וצ ,ןסעקלוריפ הנוי ריא ּפָאקנצרַאװש הּכללמ סַאקסלָאּפַאז

 ןּבעל ןלעוטקעלעטניא םעיינ ַא וצ ןַאמ ריא ןקעוװרעד
 יד רָאנ ּבױא, זַא  ,טימרעד ךיז טקידנע גנולייצרעד יד

 - ןּבעל ןופ לוע םעד ןגָארט ּוצ טומ טַאהעג ןטלָאװ עכעלקילג

 ,"טרעקלצּפַאּב ךַאװש .רָאג ןעוועג טלעװ יד טלָאװ סלָאמַאד
 ךָאנ ַאקסװָארימ טָאה עיצילַאג ןיא ןּבעל ןשידיי ןגצעוו

 דּורשְו) "צנעגייא ןשיװצ, גנולייצרעד ריא ןיא ןּבירשעג

 עשידיי יד ןופ לרוג ןרעװש םעד יז טרעדליש טרָאד .('ְךיָאווַס
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 יװ ,תולעמ ךס ַא ןציזַאּב עכלעו ,ךעלדיימ עכעלגעמרַאפמוא
 יד ןענעז .ןדנ ןסיורג ...ץוח ַא ,גנודליּב ,טייקסטוג ,טייקנייש
 יז טימ ןכַאמ וצ םינלעּב ךעלמיריוטקָאד עשידיי רענַאיצילַאג
 ןציז ןּבילּב ךעלדיימ עטנחאּב יד ןוא ,לייו ַא ףיוא ליּפש ַא
 רבעל ןרעדנַאװּוצסױא סיוא ייז טמּוק'ס רעדָא ּפָאצ ןעיורג ןיא
 תוחּפה-לכל ָאט ,רענעפ ןייק טשינ ּבױא ייז ןלעװ טרָאד .םיה
 טּוט זַא .טױנ ןדייַל וצ ןכיורּב טשינ ןּוא ןעניפעג טעּברַא
 ןתעּב .רעטכעט ענייש פריא טימ רצדעפ הנמלא יד עקַאט
 ,םינכש עכעלטסירק יד קרַאטש ייז ןרעױדַאּב ךיז-ןענעגעזעג
 ַא ןיא ןױעדנַאװסיױא טזָאל'מ סָאװ ,הּפרח ַא רַאפ סע ןטלַאה
 טימ תעּב ,סעקשידיי ענייש עכלעזַא טלעװ רעדמערפ ,רעטיײװ
 .סעטלבונמ ןעמ טּפַאכ טלעג

 טשינ ,ןדיי ןייטשרַאפ וצ ךיז ןעימַאּב ןופ טרּפ ןיא
 -טּפיױה יד ןופ סנייא טמענרַאפ ,ללּכ סלַא רָאנ ,םידיחי סלַא
 רָאטקיװ קפסיילּב ,רעטכיד עשילױוּפ יד ןשיװצ רעטרע
 יקצילומָאג

 ןעגנולעג ןיקצילומָאג זיא עיציאוטניא רענעטלעז ַא טימ
 .ליפעג ןואןעקנַאדעג רעוויטקעלָאק רעד ןיא ןּבעלּוצניײא ךיז
 ןַא ןטרָאד ןופ ןעמוקַאּבסױרַא ןוא ןומה ןשידיי ןּוֿפ טלעװ
 .ץרעמש ןלַאנָאיצַאנ ןופ םוהּת ןפיוא טּבעל עכלעוו ,תורישע
 טשינ ןּבָאה םיא ?יײװ ,רַאפרעד םיא סע זיא ןעגנּולעג ןוא
 רע עכלעװ ,עסַאמ יד רָאנ ,ןעּודיװידניאןדיי טריסערעטניא
 עטגרָאזרַאפ יד ףיוא ןשטיינק עפיט טימ קידנעטש ןעזעג טָאה
 ןּופ ןוא ?וע-סנּבעל ןרעװװש ןּופ סנקּור עטקוּבעג טימ ,רעמינּפ
 ַא ןגָאלש טליפעג רע טָאה סעטָאּפַאק עקיצומש יד רעטנוא
 .עטייוו ןּוא עטנעָאנ ּוצ ןליפעג ןּופ רצוא ןַא ןוא ץרַאה םערַאװ
 ןעמָאנ ןיא ,ןומה ןטפדורעג ,ןטגָאלּפעג םעד ֹטָא ןּופ ןעמָאנ ןיא
 טריטסעטָארּפ רע טָאה המשנ-ןסַאמ רעקידנדייל רעשידיי רעד ןופ
 .ײז רַאפ רשוי טרעדָאפעג ןּוא

 "םימחר אלמ לא, טכידעג סָאד ,גנּופַאש-טנגוי סיקצילּומָאג
 סָאװ ,טיײקטמירַאּב ןייז וצ טירש רעטשרע רעד ןרָאװעג זיא
 עטסעּב יד ןופ ייר רעד ןיא טלעטשעג לָאמנײא טימ םיא טָאה
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 קרעוװ-טסנוק - רוטַאינימ ןקיזָאד םעד ןיא .ןטעָאּפ עשיליױּפ

 .המותי ַא ,הלּכ רעמירָא ןַא ןּופ הנותח ַא ןּבירשַאּב רע טָאה

 םייּב ןדניוװשרַאפ טכַאמעג טָאה םימחר-אלמ-לא רעקיריורט רעד

 ןכעלנעזרעּפ םעד ןּביהרעד ןוא טיײקמערָא עקימורַא יד טעָאּפ

 .נָא רעלַאנָאיצַאנ ַא ּוצ םינּתוחמ עטמותירַאפ יד ןופ ץרַאמש

 םניא טרעהרעד טָאה רעטכיד רעד .קלָאפ ןצנַאג ַא ןופ עגאלק

 יד רעּביא ךיז טגָארטעצ סָאװ ,דילגָאלק ַא םימחר-אלמ-לא

 עקילייצמוא יד רעּביא ,טלעװ רערָאג רעד ןופ סמלוע-תיּב

 עלַא רעּביא ןטָאשעצ ךעלדמַאז יװ ןענעז סָאװ ,םירבק עשידיי

 ךיל-רעיורט ַא ןירעד טרעהרעד טָאה רע ;רעדנעל ןוא תושּבי

 ַא רעכלעוו וצ ,תולפש ןוא הענכה  ,ןייּפ ןוא ןדייל יד ףיוא

 ןעגנואוצעג זיא המוא עצנַאג

 ףיז טלעטש '"ןדיי, דליּב ןשיטַאמַארד ןרעסערג ןייז ןיא

 .טקנוּפדנַאטש ןכעלשטנעמ ןײמעגלַא ןַא ףיוא יקצילּומָאג ןיוש

 ןײגכרֹודַא טזָאל ןוא ,עטכישעג רעד ןופ טפוש ַא טרעװ רע

 ןעניפעג סע עכלעוו ןשיװצ ,עטקידלּושַאּב ןוא רעקידלּושַאּב יד

 עכעלטּפַאשלעזעג ןוא לארשי יאנוש סעירָאגעטַאק צלַא ךיז

 ןדיי ּוצ הנעט רעדנַא ןַא טָאה רעדעי עכלעװ ןופ ,רענגעק

 עדעי .ןזירּפַאק ערעדנַא תמחמ ןדיי ףיוא קעלק טייּפש ןוא

 ןדיי ףיוא טפרַאװ יײרעלַאג רעקידנעיצכרוד רעד ןופ עּפורג

 רעד טָא וצ וצ ךיז טרעה סָאװ ,"רָאכ, רעד תעּב ,תוללק עריא

 ןּופ ?רוג ןקיריורט םצד רעּביא טגאטייוו ,רודעצָארּפ רעקיטולּב

 טעּב סָאװ ןוא קרַאטש ןוא סיורג ןעװעג זיא סָאװ ,המוא ןַא

 .ןענָאילימ ןּופ ליומ ןטימ םימחר

 .רַאּפמוא ,רעקיטייז רעטשרמולּכמ סלַא ,טצָאּפ רעד ךיוא

 םעד טָא וצ יונעג וצ ךיז טרעה רעציזרָאפ-סטכירעג רעשיאייט

 ךיז ,ןינע םעד ןשרָאפסױוא טעװ רע רעּבָא רעדיא .טּפשמ

 .תישאר רע טגנַאלרַאפ ,םידדצ יד ןופ תונעט יד ןיא ןריטנעירָא

 .רַאפ סָאװ רעגלָאפרַאפ יד ,ןומה םעד .תונמחר ןוא רשוי לֹּכ

 טימ רֶע טָארד ,סטוג-וא-ּבָאה שידיי ,טולּב שידיי ןעגנַאל

 .עטכישעג רעד ןופ טּפשמ ןטימ ,טייקיטכערעג-טלעוו

 יד ןיא ,עשרַאװ ןיא םָארגָאּפ םנופ סולפנייא ןרעטנוא
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 -עג יקצילומָאג טָאה ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצכַא
 סָאלג) "ןטפּפמישַאּב ַא ןופ םיטש יד , טכידעג ןייז ןפַאש
 .רעד ךיז טימַאּב ,ןדיי טסיירט רע ןכלעװ ןיא ,(יָאגענָאשזלעז
 ,ליפטימ ןוא ןקידייטרַאפ ,ןייטשרַאפ ,ייז וצ ןרעטנענ

 עלעוװָאנ ןייז זיא טנגוי סיקצילומָאג ןופ גנורענירע ןַא
 ,לסָאי עלָאגעלַאּב ןשידיי ַא ןגעװ השעמ ַא ,'טַאלַאכ רעד,
 םײהַא ןרָאפעג זיא ,טסיזַאנמיג סלַא ,יקצילומָאג ןכלעװ טימ
 טסָארפ רעקידארומ ַא טקַאנק ןסיורדניא .ןעירעפ-רעטניוו ףיוא
 לסָאי טָאה ;לרופ ןפיוא ןפָאלשעגנייא זיא רעליש רעד ןוא

 טשינ ,ןליקוצ טשינ ךיז לָאז לגניי סָאד זַא ,טַאהעג ארומ
 טַאלַאכ ןייז ּפָארַא ךיז ןופ טמענ רע ןוא ,ןרעװ ןריורפרַאפ
 קרַאטש ןיילַא ,רישזַאסַאּפ ןגניי ןייז וצ םיא טימ טקעד ןוא
 .קידנרירפ

 .נגעלעג רעקיזָאד רעד ייּב ,ךעלנעזרעּפ טָאה יקצילומָאג
 רעטעּפש טָאה רע סָאװ ,עכעלשטנעמ ףיט סָאד טליפרעד ,טייה
 טרעױדַאּב רעטכיד רעד .טַאלַאכ ןרעטנוא ןדיי םייּב ןזיװעג
 רעד רעטנוא סָאד ,טײקרַאּבקנַאדמוא עקידסלָאמַאד ןייז רָאנ
 ,ןטלצרָאװעגנייא ןוא ןעמזינָאגַאטנַא עלַאנָאיצַאנ ןופ העּפשה
 ןעייחטעג םעד רע טָאה ,םזיטימעסיטנַא םענעמונעגרעּביא השוריּב
 יַאֹּב שינָאריא ןוא .טגָאזעג טשינ החּכ-רשיי ןייק וליפַא ןַאמרופ
 טשינרָאג ףױרַאד םּתסהןמ ךיז טָאה לסָאי זַא ,רע טקרעמ
 : ...טכירעג

 סָאװ טייצ רעּבלעז רעד ןיא ,טָאה קורדנייא ןסיורג ַא
 ןַא ןופ "ןפָאר טס, גנולמַאז ַא טכַאמעג ,רעדיל סיקצילּומָאג
 .רעטכיד ןטנַאקַאּבמוא

 טעָאּפ רעד ןעגנַאגעג ךיוא זיא ןגעװ סיקצילּומָאג ןיא
 .(ןַאמּפָא רּוטרַא טָא-ּרָא

 טגניזַאּב (ןיּבּור עקדויע ןיּבּור לד ײ, טכידעג ןייז ןיא
 ,עשרַאװ ןיא טָאטשטלַא רעד ןופ רעלדנעהכוּב ןשידיי ַא טָא-רָא
 רעטָאפ ןייז ןופ טנשריעג ךַאפ ןייז וצ גנוגיינ יד טָאה סָאװ
 רַאפ ,גנוקיטפעשַאּב ןייז ןיא טּבילרֲאפ שממ ןיא לדיי .לדנעמ
 ,גָאט רער ןוא טייװ ןליימ ןפיול וצ טיירג רע זיא קיטנַא ןַא
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 ,רַאילּפמעזקע םענעטלצז ַא סעּפע ןפיוקוצּפָא םיא טגנילעג'ט ןצוו
 זַא ,סיורָאפ ךיז טיירפ רע .בוט.םוי רעתמא ןַא םיא רַאפ זיא
 ַא ןופ טנעה עקיטכיר יד ןיא ןלַאפנײרַא טעװ קיטנַא רעד
 עּפַאנק ץנַאג רעּבָא ןענעז ןטסנידרַאפ יד .ןטרעלעג ןשילױפ
 לגייּב לקיטש ַא .תוקחד ןיא ןּבעל וצ סיוא טמוק ןעלדיי ןוא
 עקַאט לדיי זיא ,סוסקול ַא ןיוש זיא גנירעה עלעציּפ ַא טימ
 ַא ןיא קיּבײא ףיוא ןייא טּפָאלש רע זיּב ,טנוזעג ןטימ ךַאװש
 .עטלעז ַא רעּביא קידנציז ,םינּפ ןפיוא לכיימש ַא טימ בוט-םוי
 .טרידוטש קיסיילפ דָארג טָאה רע ןכלעװ ,טנַאילָאפ םענ

 .ַארק "רצל ד עפ, ןייז טָאה ןּבעל רעטכייל ןייק טשינ
 ,("ינווָארדנעװ שזַאמ-

 טוט ןעלדנַאה .רָאי קיצעּביזנואיירד ןיוש רֹע זיא טלַא

 -עגסיוא ליפיוזַא טשינ ךָאנ ןוא רָאי קיצפיפנואפניפ ןיוש רע

 יד ףיוא .עּפירּפ רעד ףיא ןציז ןענעק לָאז רע זַא ,טלדנַאה

 ןופ טייו ןליימ ךעלגעט ןרעדנַאװ ךָאנ רע וומ ןרָאי עטלַא

 .םימותי - ךעלקינייא ענייז ןרענרעד וצ ידּכ ,ףרָאד וצ ףרָאד
 ןיא עקרעלדנעה עשידיי סטָא-רָא ךיוא טעװערָאה קרַאטש

 -ַאטס צז ַאקלַאמ) "טָאטש-טלַא רצד ןופ הּכלמ, ןייז
 ,("ַאטסַאימ ָאגער

 -גַארּפ ַא זיא יז ,טָאטש-טלַא רעד ןופ לייט ַא זיא הּכלמ
 עזימעג ןוא גרַאװנירג טימ טלדנַאה יז ואו ,סרָא םנופ טנצמ

 רעדניק עריא .טשינ טקנעדעג רענייק עכלעוו ,ןָא ןטייצ ןופ
 ,ןּברַאטשוצסױא זייװליט ןזיװַאּב ןיוש ןּבָאה ךעלקינייא ןוא

 ריא ןּבעג עלַא .לדנַאה ריא סייררעּביא ןָא טריפ רעּבָא הּכלמ

 טשינ לָאמניײיק טָאה יז זַא ,יז ןּבױל סעטהנוק עריא .דובּכ ּפָא

 ,ךיז טקיטיונ'מ זַא ןוא טלדניװשַאּב טשינ םענייק ,טרַאנעגּפָא

 -נירג םעיינ ןופ ןעמוקפיוא םייּב .טידערק ףיוא וליּפַא יז טיג

 ,קזיה טימ וליּפַא יז טפיוקרַאפ ,רעײט זיא סעכלעװ ,גרַאװ

 ןעק יז, :ךיז קידנגָאז ,ןעיורפ עמירָא זײרּפ ןּבלַאה ַא רַאפ

 .וא רעד זַא !ןרילרַאפ ךימָאל !ןלָאצַאּב טשינ ךעּבענ ךָאד

 ריא ייּב ךיא ?עװ ,ערעכיײר ַא ןקישוצ רימ טעװ רעטשרעּב

 : *!ןענידרַאפ
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 זיא טפַאשדנַאל ןשילױּפ ןופ ,םייה ןייז ןּופ ןסירעגסױרַא
 "טַאּבַאק לאומש, סטָא-רָא ןופ טסינָאלָאק רעניטנעגרַא רעד
 ועד רעטנוא ןגָארטרַאפ וװָאנַאכעשט ןופ םיא טָאה לרוג רעד
 ןיא וָאטרַאּבול ןופ לארשי יװ ,רע טקנעּב ,ןוז רעשיּפָארט
 | .טרָא-סטרוּבעג ןייז ךָאנ ,ריּביס

 סעשטיוועיקצימ ןופ גנַאלקּפָא ןַא ,לָאמַא ןופ ָאכע ןַא
 "טנַאקיזומ, ןייז ןופ רעמזעלק רעטלַא סטָא-רָא זיא ,לקנַאי
 טעּב ,ןשטיוועיקצימ קידנענָאמרעד ,רעלטסניק-ףיוה רעיורג רעד
 םעד טלעטש'מ ןכלעװ ,לָאמקנעד ןפיוא ןרעיײטשַאּב ךיז לָאז'מ
 רעלדיפ ןטּלַא םעד ןליּפש קידנרעה ,טָא-רָא ןוא .רעטכיד ןסיורג
 עמַאס טשרעה'ס ואו ,טלעװ רעדנַא ןַא ןיא רעּפיא ךיל טגָארט
 !רעטציא ךייא טּביל , :רעטרעוװ יד זיולּב ןעגנילק'ס ווו ,עּביל
 טייז ןשטנעמ עלַא ,גניר ןייא ןיא רעטסייג ערעייא טדניּברַאפ
 *! רעדירּב יו

 ןגעװ ןרעה ןוא ןסיװ טשינ ליװ סָאװ ,טסייג-ייש ַא
 ,ףיורעד טגָאלק החּפשמ יד ,"יל ע, ןיא לרוחּב סָאד זיא ,רחסמ
 ןיא .ןענרעל ליװ רע זַא ,ןהנעט ןייא ןיא רעּבָא טלַאה ילע
 לטעטש ןרעביא ךיז טריצַאּפש הנבל יד ןעװ ,טכַאנ רעטעּפש
 טציז ,ףָאלש ןפיט ןיא ןעקנּוזרַאפ ןענעז עקימורַא עלַא ןוא
 ,םיא ןטכיול ןגיוא יד .ךוּב ַא רעּביא לטכיל ןבלח ַא ייּב ילע
 ינעּב עפיט ַא ,ןעקנַאדעג ןפיל ּפָאק ןיא ,ןענערּב ןקַאּב יד
 ,..טייװ ,ךיוה ,טמיטשַאּבמוא זיא סָאװ ,סעּפע ךָאנ שינעק
 ןעוסיוא לָאמַא טזומעג יאדוא טָאה יױזַא זַא ,טניימ טָא-רָא
 טעװ רעמָאט ,רעזעל םעד טעּב רע ןוא טנגוי ןייז ןיא ענייה
 ןיא ךיז טסייר סָאװ ,לרוחּב ַאזַא ףיוא ןּבעל ןיא ןפערטנָא רע
 ,טנַאה עכעלרעדורּב ַא ןקערטשסיוא םיא רע לָאז ,תומלוע יד
 ,ןרעװ וצ טציטשרעטנוא טרעװ זיא המשנ עסיײה ַאזַא לייוו
 ןופ ךיז ןסיײרסױרַא ןפלעה ןצרַאה ןעמירָא ןקיזָאד םעד יאדפ
 .עטָאלּב

 ןגעװ ,"עק ר עטסע, :רעדיל סטָא-רָא ןענעז ןייש רעייז
 תורהנ לע, ןּוא ןסיורג םעד רימישזַאק ןופ רעטּבילעג רער
 סָאד ויא לופסגנומיטש .(ּונָאליּבַאּב ימָאגעזרּב דַאנ/ "לבב
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 עקשידיײײ רעד ןוא טשריפ ןטּבילרַאּפ, ןגעװ טכידעג
 .ישז א יא ושטנעישק םיוװילכָאק ָא ןשעיּפ, "דירדאמ ןופ
 טימ בר רעיורג זיירג רעד ןכלעװ ןיא ,("'ודירדאמ ז עצווּוד
 ןּופ ןפיוה.רעטייש ןפיוא םוא ןעמוק רעטכָאט רענייש-דליּב ןייז
 הואּת רעשיטָארע רעד ןעמוקכָאנ טשינ רַאפ עיציזיווקניא רעד
 עטּבילעג ַא רַאפ םיא ןּבעגֹוצּפָא ,לטשריפ טרירענעגעד ַא ןופ
 א .רעטכָאט סבר םעד

 עיזעָאּפ סטָא-רָא ןוא סיקצילומָאג ּוצ ךעלנע טשינרָאג
 ןופ "גָארּפ ןיא םלוצ-תיּב רעשידי רעד, זיא ןדיי ןגעװ
 קורדסיוא ןַא--(וָאדַארַאּפ ןּופ ןַאיליו ַאקסװָאשּוט ַאזילע
 .רַאפ ןּבָאה ןדיי זַא ,גנוגייצרעּביא רעשילױטַאק-רעּפיה ריא ןּופ
 ןַא טעמּכ ַאקסװָאשּוט זיא טרּפ םעד ןיא .ןטסירק טעשטומ
 סָאװ ,ןירעלעטשטפירש עשילוּפ עקיצנייא יד רשפא ,םַאנסיוא
 ןַא יו ,עקירּביא עלַא .טמיטשעג שיטימעסיטנַא ןעװעג זיא
 סנדיי טימ טליפעגטימ ןּבָאה .א .א ַאקצינּפָאנָאק ,ָאקשעשזרָא
 .ַאּבכײלג עשידיי טגנַאלרַאפ ,ייז רַאפ רשיי טרעדָאפעג ,לרוג
 רעד ןיא ךיוא טרעהעג עירָאגעטַאק רעקיזָאד רעד וצ ,גנוטכער
 .רַאפ עטסטלוּב יד ,ַאקסלָאּפַאז ַאלעירּבַא ג ייר רעטשרע

 ,םזילַארּוטַאנ ןשילוּפ םנופ ןירעטערט
 וצ ןגיוצַאּב ךיז וויטקעיּבָא זיולּב טשינ טָאה ַאקסלָאּפַאז

 .רעטנוא ןַא ןופ ןירעפמעק ןוא ןירעטערטרַאפ סלַא רָאנ ,ןדיי
 ייז ןוא ןדיי טימ טליפעגטימ ,טכעלשעג ןרעכַאװש ,ןטקירד
 .טייקמירָא רעשידיי -- סרעדנּוזַאּב .טקידייטרַאפ קידנעטש

 ,ןייּפ ןוא טיונ ןופ ןירעטכיד יד ,ַאקסלָאּפַאז ַאלעירּבַאג
 ריא טימ ןוא ןדיי ייּב ךיוא ןעזעג ןגָאלּפ עקיזָאד יר טָאה
 .ּפָארַא ךיז יז טָאה עדנדייל ןוא עמירָא וצ עּביל רעדעדנוזַאּב
 ,ךעלסעג-ָאטעג עטלפייווצרַאפ יד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןזָאלעג
 רעצנַאג ןייז ןיא טרָאד תולד ןכעלקערש םעד ןזייוו וצ ידּכ
 ,ןקיטכיל ןוא םענייש וצ ןעגנוּבערטש יד ךיוא ןוא טיײקטעקַאנ
 ועזָאלסגנונּפָאה ךרּוד ןטָארטעצ ןרעװ ןוא טרָאד ןעילט סָאװ
 .טײקיטנעהּפָא

 אקסלָאּפַאז טָאה "קינטימעסיטנַא גנולייצרעד רעד ןיא
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 המשנ עטפיוקרצפ יד ,טימעסיטנַא פיט ןטנַאקַאּב םעד ןזיוועג
 ,ייז ןָא ךיז טמערַאװ ,ייז טימ טלדנַאה ,ןדיי טימ טּבעל סָאװ
 .עג רעטסטנעָאנ רעד ייּב ידּכ טפַאשקנעּב רעיײז סיוא טצונ
 זיא לֵאפ םענעּבעגעג ןיא .ייז ףיוא קעלק ןעיײיּפש וצ טייהנגעל
 גנולָאהרעד ןוא טסיירט טכּוז סָאװ ,רעטרָאפער רעקיטשינ ַא סע
 .רעדינ ,רעקידהענכה רעד ייּב גנּולפייווצרַאפ ןוא טייקדימ תצַּב
 ןעװ .רעטַאעט ןשילױוּפ ןופ עקטסירָאכ רעשידיי רענעגָאלשעג
 .רעפ לסיּב ַא ףיֹוא עקירעגנוה ַא ,עטלפייװצרַאּפ ַא ,רעּבָא יז
 ריא םיא רַאפ טגרָאּברַאפ ,ליפעגטימ ןוא עּביל ,קילג ךעלנעז
 עשיטימעסיטנַא רָאג רע טּבײרש - ,םַאטשּפָא ןשידיי ןוא דניק
 טיצ רע .לטעלּב ןקיטרָא ןיא עצעה-דיי ַא טריפ ןוא םירמאמ
 .רעטַאעט יד רעטניה ןּופ תודוס עקטסירָאכ רעד ןופ סױרַא
 -נַאקס ןכעלטנפע ןַא ןכַאמ ֹוצ טרעלק רע עכלעװ טימ ,ןסילוק
 - ,טנעזנעצער:רעטַאעט ַא ןופ ערעירַאק ַא ךיז רַאפ ןוא לַאד
 ןָא טּביילּב יז ןוא עקטסירָאכ יד ךרּודַאד רעּבָא טישרַאפ רע
 .ןזָאלרַאפ ןוא טיזרּב

 ןוא "סע קלוריפ ה נוי; רעקיטש-רעטַאעט יד ןיא -
 ןיא יװ ןזיועג ַאקסלָאּפַאז טָאה "ּפָאקנצרַאװש הכל מ;
 יד ןּופ גנּולפייװצרַאפ ןוא טינ רעקידכשוח ןופ ןשינעפיט יד
 ,םענייש ןוא ןסיורג רַאפ ליפעג ַא ךַאװ זיא ןּבוטש-רעלעק עשידיי
 ךרוד ןטָארטעצ ןוא טקלעװרַאפ ןרעװ ןטילּב עקיזָאד יד יװ
 רעד ןופ טײקנענַאטשעגּפָא ןוא ןלייטרוראפ עגנַאל-תורוד
 ךיז ליו רוד רעגניי רעד .הביבס רעקיטנעהּפָא ,רערעטסגיפ
 .ןלַאװק-הסנרּפ ענייז טימ רעגייטשסנּבעל ןטלַא ןופ ןעײרּפַאּב
 רעּבָא ךיז טסיוטש ,טעּברַא רעויטקודָארּפ וצ ךיז טסייר רע
 ,ןעגנּוגלָאפרַאפ ,תועינמ ןּופ טנַאװ רעקירעיטנזיוט ַא ףיוא ןָא
 ' .סעכעלנע ןוא סמרח

 .הביבס ריא ןּופ ןּברק ַא ךיוא זיא ּפָאקנצרַאװש הּכלמ :
 יז טרעװ ,סרעלעק עסַאנ ןוא ךעלסעגרעטניה יד ןופ דניק ַא
 טלַאה סע ואװ ,ןלוש עטסעּב יד ןיא ,דנַאלסיױא ןיא ןגיוצרעד
 סרעטצעל רעד ךָאנ .ןיּפָארטנַאליפ עקיטומסיורג ַא סיוא יז
 ןופ תולד ןקידכשוח ןיא ןײרַא קירוצ יז טלַאפ רעֹּבָא טוט
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 ףעעיואװ זּומ יז ,ךעלעּבעװש ןופ רעלדנעהנסַאג ַא ,רעטָאּפ רינ

 טמּוק ןהּכללמ .רעלעק ןסַאנ ,ןרעטסניפ ַא ןּופ לקניוװ ַא ןיו

 ןּופ אצויילעוּפ סלַא עידעגַארט עפיט ַא ןּבעלוצרעּביא סיוג

 .טייקכעלקריו רעקיריורט רעקיטציא ןוא גנואיצרעד רעקילָאמַא

 .עש ַא ּוצ ךיז יז טסייר ,תוקחד ןוא טיײקמערָא ןופ טגָאלּפענ

 רָאנ ,טפַאשּביל לסיּב ַא ךָאנ טקנעּב המשנ ריא ,טלעװ רערענ

 ןעמעװ :ןעגנושױטנַא ןּבעלּוצרעּביא סיוא ריא טמוק ָאד ךיוא

 יז טעטכַארַאפ ךוּפיהל ,ןעמוקַאּב טשינ יז ןעק םעד - ליװ יז

 ןענעז סָאװ ,ןפרואוסיוא ןוא רעייגקידייל םירוחּב הרבח יד

 טּבױלק .ריא טימ ליּפש סעּביל עקילייווצרוק ַא ףיוא םינלעּב

 ימעװקַאּב רעדייא ,תועינצ ןוא טיײקמערָא סיוא טשרעּביל יז

 .רעטסַאל ןוא טייקכעל

 .רעטנוא ףוסל ךָאד יז ןעגניוצ גנּולפייווצרַאפ ןוא טיונ

 ןוא םיאנּת ןּופ םיגהנמ עכעלרעטלַאלטיש עשידיי ךיז ןּבעגּוצ

 'טיורּב לקיטש ַא רעטָאפ ןטלַא םעד ןרעכיז וצ ידּכ .הנותח

 הנותח ,ענעכָארּבעצ-ּבלַאה ַא ,ךיז יז טזָאל - ,ץּוש ךיז ןּוא

 רעד ןכלעו ,סעקלוריפ הנוי ,רוחּב ןקידלזממילש ַא טימ ןכַאמ

 .קיטסייג ןוא שיזיפ טלּפירקרַאפ טָאה רדח רעשיקנערפטלַא

 -עטניא ןוא םזילַאוטקעלעטניא ,טייקידהריתי-המשנ סהּכלמ

 רליפא ריא טגנילעג סע זַא ,רעדנּואװ עכלעזַא ןזייװַאּב ץנעגיל

 ןוא ןהנוי ןּופ המשנ עטריזילַארַאּפ יד ןּבעל םוצ ןקעוווצפיוא

 :ַא ךָאנ .סעיצַאריּפסַא עקיטסייג ערעכעה םיא ןיא ןקעוורעד ּוצ

 :הדומ הנוי ךיז זיא ,ריא טימ ןּבעלנעמַאװצ טייצ רעצרוק

 'יװ ,ןסירעגפיוא ןעלּפַאנגױא יד רימ טלָאוװ'מ יו ,ליפ ךיא,

 .."ןרָאװעג קידוװועעז םיצולּפ ןוא דנילּב ןייז רעטציא זיּב טלָאװ'כ

 ףורּברעּביא ןַא םרוג ךיוא זיא המשנ רעכייר ריא טימ הּכלמ

 'וצ ן'יוועל וצ טפלעה ןוא ץירָאמ ןטעיַאטלּוהרַאפ םייּב ןטּוג םּוצ

 .טכיוועגכיילג ןוא טייקצנַאג:המשנ ןכיירגרעד

 -רַאפ יז טרעװ רעּבָא ןײלַא ,שפנ:רסומ ךיז זיא הּכלמ

 'טקירד סָאװ ,טסַאל רעקיטסייג ןוא רעשיזיפ רעד ןּופ טרעסַאמ

 .רעּביא ןוא ןַאמ ןקידלזממילש ַא ייּב הסנרּפ ףיוא ןטעּברַא .יז

 :םעד ּוליפֲא ןעק סָאד - עּביל רעטגאטייוועצ ןופ ןייּפ ןּבעל
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 הצושי יד ןעװ ,טלַאפ הּכלמ ךיוא ןוא ,ןּכערּבעצ ןטסקרַאטש
 טָאה יז סָאװ ,סָאד ךעלדנע טמוק סע זַא .טנעָאנ ױזַא ןיוש זיא
 ןּוא ךָאי ןרעװש ןופ ןרעװ טײרפַאּב לָאז יז ,ןשטנּואװעג ךיז
 ַא .טעּפש ּוצ ןיוש זיא ,ןטּבילעג ןוא ןטרעשַאּב ריא ןעמוקַאּב
 - ּור עקיּביא ריא יז טניפעג גנוזיילסיוא ריא רַאפ עלייוו
 .קָאד רעד עכלעװ ,םויּפָא עזָאד רעסיורג וצ ַא לסיּב ַא ךרוד
 ןּבירשרַאפ ריא טָאה רָאט

 טּבעל יז ;דוּביאל ןעגנַאגעג טשינ רעּבָא זיא ימ סהּכלמ
 טשינ לָאמנייק יז ןעק הנוי .הביבס ריא ןּופ רעצרעה יד ןיא
 רעשיטסימ ַא ןיא יװ ןירַא רע טלַאפ טיוט ריא ךָאנ .ןטעגרגפ
 ךימּת טליפ רע .יירעלּבירגהמשנ ַא ןיא ,עיצַאלּפמעטנָאק

 תוּביס יד ןעניפעגסיוא םיא טפלעה סָאד ןוא ךיז ןּבעל ןהכל
 יז טניפעג רעמיורט-רעלעק רעד .קילגמוא ןייז ןּוא סהּכלמ ןופ
 .רעטנוא םעד ,רעלדניווש םעד רעטָאפ ןייז ןיא ,הביבס ןייז ןיא
 דלּוש קלח ןסיורג ַא רָאג .ךעלעשטנעמ עכעלנע ןּוא ,רעדניצ
 .ָארּבעצ ,רעסיורג רעד יװ טָא .רדח ןפיוא ַאקסלָאּפַאז טפרַאװ
 ףיוא ,ָאד ,ָאד טָאי :קנַאּבירדח יד ףיוא טגָאלק הנוי רענעכ
 ףיוא טעגרהרעד המשנ ןיימ ןעמ טָאה קנַאּב רעקיזָאד רעד
 .סול ַא ןעמּוקעגנײרַא ָאד ןיּב'כ יװ ,קנעדצג'כ ...ןרָאי ?יפוזַא
 ,תויח ייס :טלייװעג ךימ טָאה ץלַא ןוא רעניילק ַא ,רעקיט
 רָאי יירד ךָאנ .ןוז רעד רעטנוא ןשטנעמ עלַא יא ,?גייפ ייס
 ןרָאװעג ןיּב'כ ,שירַאנ ,ענטעמַאה ןרָאװעג ךיא ןיּב רעּבָא
 -עג ןיּב'כ לייו ,ןעזעג טשינ ןּוז ןייק ּבָאה'כ לייוו ,רעטסניפ
 רעּביא גָאט ןצנַאג ַא ּבוטש רעטכייפ רעקיזָאד רעד ןיא ןסעז
 ,קנַאּב טקיזָאד יד טשינ ןעװ !ַָא .ןגירשעג ךיוה ןוא םירפס
 .םע רעשירַאנ ַאזַא ךיא טלָאװ ,שינרעטסניפ יד טשינ ןעװ

 ,,."ןּבילּבעג טשינ ץראה
 ןוא ןעלדניוש טשינ ליװ אפוג רע .ךיז טעװעטנוּב הנוי

 ,רעטָאפ ןייז - ,ןוט סטכעלש ערעדנַא ןזָאל טשינ ךיוא ליװ
 ענייז ןטּכיררַאפ ליוו הנוי .םָארק יד ןדניצרעטנוא םייּב ,לשמל
 רעד ןיא דילגטימ רעוװיטקודָארּפ ַא ןרעװ לי רע ,דניז-טנגּוי
 סע יװ ,טעּברַא רעשיזיפ ּוצ ןעמענ ךיז ליװ רע ,טפַאשלעזעג
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 רעפלעּב רעקידנריזיטעָאּפ רעקילָאמַא רעד ןוטעג ןיוש סע ןּבָאה
 טשינ רעּבָא סע ןעק רֹע .עשטנַאי ןדמל רעד ןוא למהרבא
 ןטלָאשרַאפ הנוי טרעװ ,ךיז ןעװעטנוּב ןייז רַאפ ,ןכיירגרעד
 ,טיא ןעמ טגלָאפרַאפ הללק רעד רעּביא ןוא רעטָאּפ ןייז ךרוד
 טמוק רע ןוא טסנידרַאפ םוש ןייק וצ וצ טשינ םיא טזָאלמ
 .טלעק ןוא רעגנוה ,טיונ ןופ םוא

 ..טכעלש זיא ריד  :ןהנוי טרסומ ןטָאש סרעטָאפ םעד
 טלָאװעג טשינ טסָאה וד ...ןגלָאפ טלָאװעג טשינ ךימ טסָאה וד
 רעטלע ענייד יװ ,עדייז ןייד יװ ,ךיא יװ ,עלַא יװ ױזַא ןּבעל
 ,ןדיי ערעדנַא ןופ רענולק ןייז טלָאװעג טסָאה וד ...סעדייז
 ..ןעלדנַאה ןליו ןוא ןענעק עכלעוו ,ןדיי עגולק ןוא עמורפ ןופ
 טעװעטנוּב סע רעװ ..ןעװעטנוּב טשינ ךיז ןעמ רָאט זנוא ייּב
 רע .ןעייװצ ףיוא ןטינשעצ םירָאװ ַא יװ טרעװ רעד ,ךיז
 ",,טיוט ןיוש רעּבָא זיא רע ,דרע רעד ףיוא ךָאנ טלּפַאצ

 -- ,עשידיי לעיצעּפס ,קרעװ ערעסערג עריא ץוח ַא
 .שידיי רקיע רעד ,ןדיי ןָא ךיוא ןַאקסלָאּפַאז ייּב ןעמ טפערט
 .ןעגנופַאש ענײמעגלַא ןיא ןרוגיפ-ןּבענ סלַא ,סעק

 .רַאװש ןהּכלמ ייּב יװ ,ןעגנוּבעלרעּביא עשיגַארט עכעלנע
 סַאקסלָאּפַאז ןופ ןעלרעּפ ןּבעלוצרעּביא סיוא ךיוא טמוק ,ּפָאקנצ
 ."יַאר יא ירעּפ) "ןדע-ןג רעד ןוא לרעּפ, עלעװָאנ

 ןעלרעּפ ןעמ טקיש ןרעטלע עמורפ ,עכייר ןופ רעטכָאט ַא
 עטעדליּבעג ַא סיוא טסקַאװ יז ואװ ,דנַאלסױא ןיא ןרידוטש
 ,רוחּב ַא רַאפ יז ןעמ טסנקרַאפ םײהַא קידנעמוקקירוצ .ןייליירפ
 ריא ךיז טעװעטנוּבעצ סלָאמַאד .טשינ וליפַא ןעק יז ןכלעוו
 טסײג רעגניי ריא .עיצקַאזנַארט ןימ ַאזַא ןגעק רוטַאנ עצנַאג
 ןּבָארגַאּב יז ןעמ ליװ ָאד ןוא ןּוו וצ ,טכיל ּוצ ךיז טסייר
 ןופ ןדייל עפיט יד ןָא ךיז ןּבױה סע .ןּבעל ןצנַאג ןפיוא
 ַא ןופ ףמַאק ַא ,הּכלמ סַאקסלָאּפַאז ןוא עדיירפ סַאקסװָארימ
 ּתעּב ,טלעװ רעטיירּב רעד ןיא ךיז טסייר סָאװ ,ןליוו ןעיירפ
 וצ ,אכּבה קמע םוצ םיא טּפעלש טייקכעלקריוו עקיריורט יד
 עקירּביא ןוא םיגהנמ עטלמישרַאפ ,סעיצידַארט עטרעטלערַאפ
 ,ןתוביחתה:ןעילימַאפ
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 ןזייו רעטכעט ערעייז ןגעלפ סעמַאמ-עטַאט עשידיי יד

 -מוא ףּכיּת ווא טלעװ רעיירפ ַא ןּופ ןדעףג םעד ןטיײװ ןופ

 ּוצ, :לרעּפ עקַאט טיירש .ייז רַאפ ןכַאמרַאפ םיא קידתונמחר

 . לימ ריא טָאה סָאװ וצ ,ןענרעל טזָאלעג ךימ ריא טָאה סָאװ

 רערָאג ןייז ןיא ןליפרעד לָאזכ זַא ,ףױרַאד יצ ,ןזיוועג טכיל

 ןּבעל עצנַאג סָאד לעו'כ ןכלעװ ףיוא ,טנלע םעד טײקמַאזיורג

 ,..7? טּפשמרַאפ ןייז

 עליטש יד ,ןעלרעּפ ןוא ןהּכלמ וצ ירמגל ךעלנע טשינ

 ןכַאנ ססייה יז יו ,ַאננַאָאי רעדָא עניירט זיא סנירעריטרַאמ

 ."ַאיצישז טַאמש, "ןּב ע 7 קיט ש, סַאקסלָאּפַאז ןופ ,דמש

 סָאד ,רענרעַדָאמױצ ַא רשפא ןיוש ,ּפיט ַא זיא עניירט

 רעד ןעוו ,םזיטנעדַאקעד ןופ טייצ רעד ןופ ןידלעה ַא זיא

 -רעּביא ןגעוו ,תורוּת סעשטינ טימ ןעמונעגרעּביא ךיז טָאה םלוע

 ישזרפ יװ .לַארָאמ ענעגייא ןייז רָאנ טנעקרענא סָאװ ,שטנעמ

 -יטס עדנילּב ַא עניירט טרעּפרעקרַאפ ,קלַאפ ר"ד סיקסוועשיּב

 .געװ ריא ףױא טפערט יז סָאװ ץלַא טעטכינרַאפ עכלעוו ,עיכ

 רעדָא עזעיגילער ,עשיטע םוש ןייק טשינ טנעקרענא עניירט

 עכעלנעזרעּפ ענעגייא ץּוח ַא ןעגנוטכילפרַאפ עכעלטפַאשלעזעג

 רענייק ריא טריסערעטניא - אפוג ךיז ץוח ַא ,;ןעגנַאלרַאפ

 רַאפ טײדַאּב ַא לָאמַא רָאנ טָאה םּורַא רעצנַאג רעד ;טשינ

 ןטרעקרַאפ ןיא ,ןָאזרעּפ ריא ּוצ ךיז טיצַאּב רע ּבױא ,ריא

 ריא טייטש ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא .קיטליגכיילג ריא רע זיא לַאפ

 ,ךיז םורַא "הפגמ, טײרּפשרַאפ רעכלעוו ,רעּפרעק רעלופטכַארפ

 .ןטקניטסניא עקרַאטש עריא ןּופ ןקידירּפַאּב סָאד ןוא

 סרעטָאפ ןטלַא ןפיוא טקוקעג טשינ ,ןסיּבנסיװעג ןָא

 ןופ רעצרעה יד יז טערטעצ הטרח ןָא ,ךיז יז טדּפש ,םינונחּת

 ליב ,רענעמ ערעייז ןעיורפ ייּב קעװַא טמענ ,עטּבילעג עריא

 ,עמָאלַאס ַא יו ,סע טוט יז ןוא ,סעטַאט ערעייז - רעדניק

 ,טייקִיּור רעקידתונמחרמוא ,רעמַאזיורג ַא טימ

 .רעּביא-טשינ ריא ,קשח-סונעג רעטקנערשַאּבמוא סעניירט

 עשידיי שיּפיט ןייק טשינ ךעלטנגייא זיא - ןעלטימ ןיא ןּביױלק

 ןייק טשינ ןענעק סָאװ ,ןּרעטקַארַאכ ןוא ןרוטַאנ .טּפַאשגגייא
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 ךיוא ןענעז ןוא ןעװעג ןסייצ עלַא ןיא ןענעז ,תועינמ עשיטע

 רעדָא עיגילער ,עיצַאנ ןופ דיישרעטנוא ןָא ,ןַארַאפ רעטייוו

 יידיי ריא ןטקניטסניא יד טָא רָאנ טקראטש ןעניירט ייּב .סָאלק

 .טנעמַארעּפמעט-חרזמ רעש

 ןיא, ןופ עטנעי סַאקסלָאּפַאז ןענָאמרעד וצ ךָאנ יאדּכ
 טוג ַא טימ עטגָאלּפרַאפ ַא ,ענעדיי ַא ,("יוורק עוװ,) "טולּב

 טױנ ןיא ךיז ןדניײירפַאּב ,"אזדנעי, סָאקשעשורָא ןיא יװ .,ץרַאה

 יורפ רעד ,ןעירַאמ טימ עטנעי ,ןיטסירק ַא טימ עקשידיי ַא

 ךיז ןגָאאק עדייּב .רערירַאּפער-ןַאיּפעטרָאפ ןרוּכיש קיּבייא ןופ

 וליפַא טפלעה עטנעי .תובוט ךיז ןוט ,לזמ ןזייּב רעייז ףיוא

 .םידסח-תלימג טימ ןעירַאמ סיוא

 רַאפ ףמַאק-רוטלוק ןכעלרעניא םעד ןרעדליש וצ בורּפ ַא

 עמַארד סיקצעינָאר לימע זיא ,ןדיי ןשיװצ גנורעלקפיוא

 ןיא עלוּבאפ יד .("טַאהַארּבַא יּבַאר יקלעיוו;) "םהרּבא 'ר יּבר,

 ןיא 1848 .י םנופ גנוריסַאּפ רעכעלקריו ַא ף"וא ךמוס ךיז

 ןשידיי ַא טמסרַאפ ןּבָאה סעקַאמורפ עשיטַאנַאפ ןעוו ,גרעּבמעל

 שדוק-ילּכ יד ןעמוק קידלגיופ רָאג .תוסרוקיּפַא ןייז רַאפ ליּכשמ

 זיא ,רעריטרַאמ רעד ,ןָאק םהרבא ןוא סױרַא טשינ יײּברעד

 ןיא ַאטסָאקַא לאירוא ןַא ןדיי רענַאיצילַאג יד ייּב ןרָאװעג

 ,רוטַאינימ
 ןָא רעּבָא ןדנעװ תד םעד ןטיהּפָא טשינ רַאפ סעיסערּפער

 ןגעק ,עליטש ,עמערָא ןשטנעמ עגונּב זיולּב םיפיקּת עשידיי יד

 ,המודכו סעקלוריפ הנוי ַא לשמל יװ ,םינצּבק ענעגָאלשרצּד

 ןּברעװרעד ,טיונ ןופ ןסיײרוצסױרַא ךיז רעּבָא טגנילעג סע ןעמעוװ

 וצ טשינ הזעה ןייק שדוק-ילּכ יד ןּבָאה ןכלעוַא ,תורישע ךיז

 .ןרסומ טשינ ,ןגָאז טשינ העד ןייק ייז ןלעװ ןכלעזַא ,ןעּפעשט
 טשינ וליפַא לָאז רע ןעװו ,ץרא-ךרד ייז ןּבָאה ןכלעזַא ּרֵצפ

 ןרעכיײרַאּב וצ רָאנ יװ ןעגנוּבערטשַאּב ערעדנַא םוש ןייק ןּבָאה

 םיפיקּת עשידיי יד .דמש ןופ געװ ןפיוא ךרודַאד ןייג ןוא ךיז

 רעד ןעוו ,טנעה עטזָאלעגּפָארַא טַאהעג דימּת ןּבָאה שדוק:ילּכ ןּוא

 עצנַאג ןוא-ברע עכייר יד וצ .ריבג ַא ןעװעג זיא הריבע-לעּב

 .טכיירגרעד טשינ לָאמנייק טסיופ רעייז טָאה םידמושמ
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 .םידמושמ

 - ףצפיוא גנוּבערטש ןייז ,םזױוּיטיזָאּפ ןופ עיגָאלָאעדיא יד
 .ןּבעגעגנייא ךיז טָאה - ןלױּפ קרַאטש שימָאנָאקע ןַא ןלעטש

 רַאפ וק-קלעמ עטוג ַא ןרָאװעג זיא קרַאמ-ץַאזּפָא רעשיסור רעד
 טָאה סָאװ ,ןגער םענעדלָאג םניא ןוא ירטסודניא רעשיליוּפ רעד
 ןסָאנעג ?סיּב שּפיה ַא ןּבָאה ,ןלױּפ רעּביא סָאג ַא ןּבעגעג ךיז
 עכלעוו ,עיטַארקָאטּולּפ עשידיי יד טײטשטנַא סע .ןדיי ךיוא
 .טלעג טימ טּפָאטשעגנָא זיא

 יװ-,ןטכַארט טשינ ךיז יז טמענ ,לעירעטַאמ טרעכיזרַאפ
 רָאנ ,אּבה.םלוע לסיּב ַא ןגעװ - ,םיריבג עשידיי עקילָאמַא יד
 רעד ןיא ןעגנירדניירַא ןגעװ ,ערעירַאק רעקידרעטייוװ ַא ןגעוו
 -ַאנגַאמ ןוא ערעיסנַאניּפ רעד ןשיװצ ,טפַאשלעזעג רעשילױּפ
 רעטשרע רעד .ןרעכיײרַאּב וצ רעמ ךָאנ ךיז ךרודַאד ידּכ ,עירעט
 גנַאלרַאפ רעד זיא ,ּפַאטע ןקיזָאד םעד ןיא ,ריא ייַּב טירש
 רעד ןופ וליפַא ,טייקשידיי ריא ןופ ןרעװ וצ רוטּפ ירמגל
 ןעשעג לָאז סָאד -- ,?טימ רעטסעּב סלַא ןוא ,זָאנ רעשידיי
 עטשימעג :ןענופעגנייא יז טָאה - ,רוד ןטייװצ םייּב שטָאכ
 ,תונותח

 עשידיי יד טָאה ּבלַאק םענעדלָאג ןכָאנ שינעגָאי ריא ןיא
 סריא ןטסירק טימ ןגינגַאּב ךיז טלָאװעג טשינ עיטַארקָאטולֿפ
 טגָאיעג ךיז אקוד רָאנ ,םַאטשּפָא ןכעלרעגריּבניילק ןופ ,ןכיילג
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 ןּפרעה עטריקַאלּבעגּפָא ןדלינַאּב ךרוד .עיטַארקָאטסירַא רעד ְךָא:

 דעגנַאל:תורוד טימ רמוח ריא ןריצַאּב וצ טניימעג יז טָאה

 .פיוא יד .לדַא ןטמירָארַאפ ןופ ןרעינַאמ ענייפ ןוא טייקיטסיײנ

 ןוא טסוּפ ױזַא ןעװעג רעּבָא ןענעז ןרָאטַאלימיסַא ענעמוקעג

 ,זָאלרוטלוק ױזַא ןטַארקָאטסירַא יד וצ ךיילגרַאפ ןיא ןוא ךעלניילק

 ךיז ןּבָאה ןטכיש ייוצ יד טָא ןופ ךיז ןפערטפיונוצ םייּב זַא

 .טנַא טזומעג ןּבָאה סע .ןדָאזיּפע עטסשימָאק ןליּפשּפָא טזומעג

 -עגכייר יװ ,טַאמַאגלַאמַא ַאזַא ןופ ןסנַאילַאסעמ עסואימ ןייטש
 .סוחי רעשידלארעה ןוא סרָאטקַאפ ענערָאװ

 -שעשזרָא וצ ןעוװעג ךעלנע טשינ ןיטולחל ןענעז ןדיי ענעי

 ןגעװ טכַארטעג טשינ ןעמ טָאה ןרעפס ענעי ןיא .ןדלעה סָאק

 -קעלעטניא ןגעװ ,ןלַאעדיא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עכעלנעזרעּפ

 .עטייל ַא ןגעװ ,ללּכ םנופ יװ דיחי םנופ גנוּביױהרעד רעלעוט

 יַאֹּב סונעג ןוא הואּת ,טלעג .םורַא םעד ןוא "ךיא , םנופ גנור

 .יורפ ןוא ןַאמ ,גנוי ןוא טלַא :ןעמעלַא ןוא ץלַא טשרעה

 רעד ןופ לייט רעװיסערגָארּפ רעד טָאה ןרָאי רעקילדנעצ

 ץיצַאזיעּפָאריײא ןוא גנודליּב טריגַאּפָארּפ טפַאשלעזעג רעשילױּפ

 ,ןעשעג ןדיי לייט ןסיװעג ַא ייּב זיא סָאד זַא ןוא ,ןדיי ןשיװצ

 .יטרעװרעדנימ ןוא טייקכעלרעכעל עצנַאג יד ןעזרעד ןעמ טָאה

 יתורוד ןופ רוטַאקירַאק ַא .סלּכה-ךס עטכיירגרעד יד ןופ טייק

 .מוא ןַא ןופ ןטַאטלוזער ;ןעגנּוימַאּב ןוא ןעגנוּבערטשַאּב עגנַאל

 ןענעז ןטכורפ עריא .עיצַאלימיסַא רעכעלטסניק ,רעכעלריטַאנ

 ןוא ןליפעג ןופ ,תוחומ ןופ גנודליװרַאפ ,ץנעטָאּפמיא :ןעוועג

 ןַא ןופ ךיז ןסירעגּפָא .םזילַאירעטַאמ רענעכָארּפשעגסױא ,ןטיז

 -עגרעּביא ;רעיײנ ןייק וצ טכיירגרעד טשינ ןוא רוטלוק רעטלַא

 ;עיײנ ןייק ךיז ןפַאשעג טשינ ןוא סעיצידַארט עטלַא טימ ןסיר

 ןענעז סָאד .עדמערפ ןיא וליפַא ןּבעלנײא ךיז טנעקעג טשינ

 טָאה טפַאשלעזעג עשילוּפ יד עכלעוו ןגעוו ,ן'לּכה-ךס יד ןעװעג

 ,סעװָאטַאק ףיוא טשינ ,ךיז רעטעּפש ןוא ןסעגרַאפ גנַאּפנָא ןיא

 .ייז רַאפ ןקָארשרעד קרַאטש

 .שטיוועלאוואג -- יקסנישַארק -- שטיוועצמצינ : ןּפַאטצ יירד
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 .מוא ,עיצַאזילַאירעטַאמ רעקידרדסּכ ןופ םֹוהּת ַא רַאפ סָאװ
 ְו .טייקידרעוו

 .רוטלוק ליפ טיפ ןדנוּברַאפ ,עיצַאזילַאירעטַאמ עקיזָאדיד
 גנַאלקּפָא ןכייר רעיײז ַא ןענופעג טָאה ,םזימָאק ןוא טיײקיזָאל
 ןופ ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא רוטַארעטיל רעשיליופ רעד ןיא
 .עיגרוטַאמַארד רעד ןיא רקיע רעד ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ

 ןשידיי טימ סעידעמָאק יד טַאהעג ןּבָאה גלָאפרעד ןסיורג
 סָאד ןוא .יק סװעלַאז שזרעימישזַאק ןופ רנאשז
 רעמ ליפ יו ,טרעוװו ןשירעלטסניק רעייז ּבילוצ ליפיוזַא טשינ
 טימ ,רעיוא ראּבליפ ַא קידנּבָאה .טײקלעוטקַא רעייז קנַאד ַא
 ןעגנולעג ןיקסװעלַאז זיא-טייצ רעד ןופ קפוד ןפיוא טנַאה רעד
 עקידלּפַאצ עקידתושממ סָאד ,עלעוטקַא סָאד םלוע םעד ןּבעג וצ
 .ןּבעל

 "!ערעזנוא ןּבעל ןלָאז; עידעמָאק רעד ןיא
 ַא ,רעּפמָאּפ דיי רעד דלעה:טּפױה רעד יא ("ישַאנ ןָארוג,)
 -נָא טכַאמ רע ,ןטפַאשלצזעג-עיצקַא עסיורג ןּופ סעזערּפ ,ריקנַאּב
 ,ןצגנומענרעטנוא ענייז ןיא ןעגנולמַאזרַאפ-ןרענָאיצקַא ןופ ןלעטש
 סָאד ןיילַא רע טמיטשַאּב םלוצל ,ןדנעדיוויד ןעמיטשַאּב ןופ
 -טעניּבַאק ןיא ךיז ייּב ,ןעמעיטנאט ענעגייא יד ךיוא יװ ,ץלַא
 זיולּב םיא ייּב ןענעז ןטעטילַאמרָאפ עכעלטכער יד .סיורָאפ ץלַא
 רע טריצירּבַאפ גנונימ עכעלטנפע יד .ץוח יפלכ לעטשנָא ןַא
 -עסערּפ ןוא ןריקנַאּב ערענעלק ,ןטנעגַא ענייז ןופ ףליה רעד טימ
 .ךעלשטנעמ

 ,דובּכ ךָאנ ןכיירג ךיוא רע ליוו ,גונעג טלעג קידנּבָאה
 .רעטנוא וצ .טָאטש ןופ שטסימרוּב ןרעוװ וצ קשח אקוד טָאה רע
 טקיש ןעמיטש ערעייז ןגעוו ןטכיש עשידיי יד טימ ןעגנולדנַאה
 }ןַאמלדניװש ריקנַאּב ןשידיי םעניילק םעד שמש-ןטַאלַאש ןייז רע
 .עסערּפ רעטּפיוקעגרעטנוא ךרוד סע רע טוט - עשילוּפ יד טימ
 ,גנומיטש-לַאװ יד רע טעּברַאַאּב ױזַא

 טעװ טָאטש יד זַא ,ארומ רעּבָא טָאה םלוע-רעלייוו רעד
 רע ןוא ,קרַאװלָאפ ַא סרעּפמָאּפ ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיג רָאג ךיז
 .רענגעק ַא סנייז ךרוד טייג שטסימרוּב סּלַא .ךרוד טלַאפ

168 



 .עגנָא ןַא טימ .ךיז ייּב ּפָארַא טשינ רעּבָא טלַאפ ןַאמלדניװש

 :לוק ןפיוא רע טיירש ,םזַאיזּוטנע ןטכַאמעג רעדָא ןטלעטש

 ןענעז ענייז זַא ,גנוקרעמַאּב רעד ףיוא ןוא *!ערעזנוא ךיוה,

 ַא רַאפ זיא סָאװ, :תומיענּב רע טרעפטנע ,ןלַאפעגכרודַא ךָאד

 - דרעפ ןפיוא זיא'ס רעוװו ?טגיזעג טָאה סע רעוװ הנימ-אקפנ

 ,ןעניד וצ ןדעי טײרַאּב זיא ןַאמלדניוװש "!רערעזנוא זיא רעד

 ישַאנ) "ס מ ע ד ײא ערע זנו א, עידעמָאק רעד ןיא

 סָאװ ,םידמושמ-ןדיי עזעיציּבמַא יקסװעלַאז טזייוו ("עיװָאשטנעיז

 .סוחי ןיא ךיז ןפיוקנייא ךיוא רָאנ ,דובּכ זיולּב טשינ ןליוו

 ם ה ר ב א ךךיז טגָאלק "אּב רודו ךלוה רוד, ןייז ןיא

 ןירַא טכירק דיי רעד ןעװ טסעומש רעװ, :ןד ַאפדלָאג

 וצ ךודיש ַא וליפַא ךיז רֶע טמעש סלָאמַאד ,ןענָאילימ יד ןיא

 ןײז .עסַאר ןייז ןופ רענָאילימ ןשידיי םענעגייא ןייז טימ ןוט

 ךודיש ַא טגנילעג םיא ןעוו ,זיא קילג ןוא ץלָאטש רעטסערג

 יַאּפ ,ןטלַא ,ןטעװעצינעגּפָא ןַא טימ רעטכָאט ןייז טימ ןוט וצ

 ךיז זומ רעכלעוו ,ץנירּפ רעדָא טשריפ ןטריניאּור ,ןטריזילַאר

 סָאװ ,ןגעמרַאפ עסיורג סָאד ןדיי םייּב ןעמענ וצ ןקירדינרצד

 "..ערעדנַא טימ - טּבעל ןוא ,םיא טגנערּב עקווודישז ענייש יד

 ןּבעג יז .ןטַארקָאטולּפ עשידיי סיקסוװעלַאז ןענעז עכלעזַא

 ,ןטַארקָאטסירַא עטרירענעגרעד רענעמ רַאפ רעטכעט ערצײז

 ןייליירפ סָאד .סיפ יד ףיוא ןטלַאה ןיוש םיוק ךיז ןענעק סָאװ

 .ָאלעיו טשריפ םעד ןַאמ ַא רַאפ טמוקַאּב ,?שמל לדניפקָאטש

 ,שונַאי ףַארג םעד - שטיװָאמיָארפע ןייליירפ סָאד ,יקסדַארה

 םידדצ עדייּב .לעּבמיּפ ןָארַאּב םעד - גרוּבמיל ןייליירפ סָאד

 :דצה ןמ וצ ןּבעל ,ךעלמידיאא יד ןוא ךעלרעטכעט יד ,רעּבָא

 יד ןוא סעקשטנעה יװ ,עטּבילעג ערעיײז ןשיוט ןעיורפ יד

 עטלַא עשיטַארקָאטסירַא יד .סעקנַאזטרוק ערצייז - רענעמ

 וצ ידּכ קַאזטלעג ןשידיי םוצ טפיוקרַאפ ךיז ןּבָאה םירוחּב

 .יריבג ,עגרַאק יד זַא ןוא ,ןּבעל קיטסּול ,טכייל ַא ןּבָאה ןענעק

 טלַאה ,ןּבעג טשינ ךיוא טלעג ןייק ּוליִפַא ןליו סרעװש עש

 ענעּביוהעג רָאג ַא ,טרָאװ ןייא טימ .ןגירק ןייא ןיא ךיז ןעמ

 ...רעפסָאמטַא עשיטע ןוא עלעוטקעלעטניא
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 ייס עריטַאס עקידנסייּב ַא זיא - "סמעדייא ערעזנוא,

 יײס ,עיטַארקָאטסירַא רעשילױּפ רענעמוקעגרעטנוא רעד ףיוא
 טמוק ןדייּב ,עיטַארקָאטולּפ רענעמוקעגפיוא רעשידיי רעד ףיוא
 .וצ טשינ דובּכ ןייק

 עטירד סיקסװעלַאז ךיוא טלדנַאהַאּב תונותח עטשימעג

 ָאװטסנעשזלַאמ, "ל עפ ּפַא קל ָא פ ר ָא פ ס ָא ד; עידעמָאק

 .("לעפּפַא
 טכַאמ ןוא ךיז טדמש ,ךייר טרעװ עטַאט רעד לעפּפַא

 .רַאפ ךרודַאד .רעטכָאט עקצעכַאילש ַא רַאפ ןוז ןייז הנותח

 זַא ,ןטפעשעג ענייז ןיא סואימ ױזַא ןזייװליײט ךיז רע טלקיװ
 ךיוא טניפעג ןוז רעד .ןריטָארקנַאּב זומ ןוא תולדּב טרעװ רע
 ןַא רָאג טּביל עכלעוו ,עטצירּפ ןייז ייּב קילג סיורג ןייק טשינ
 ,רעקיטומסיורג ןוא רעלעדייא ןַא רעייז זיא רעּבָא רע ;ןרעדנַא

 םעד ןגלָאפ טשינ וליפַא ?יו רע .דניז עלַא ריא רע טיגרַאפ

 תובוח סנטלַא םעד ןלָאצוצ טשינ ,טָארקנַאּב ןכָאנ הצע סרעטָאֿפ

 :ןייא ױזַא םיא טימ טהנעט רעטָאפ רערטיכ רעד שטָאכ
 -עג ןוא עטַָאּפַאק ַא ןגָארטעג ךָאנ טָאה רעטָאפ ןיימ,

 -עג רָאי ןצכַא זיּב ּבָאה'כ סָאװ ,ךיא .ךעלכעלעפ טימ טלדנַאה

 -כרודַא ןיּב - ינָאטנַא ןרָאװעג טשינ ןיּב'כ זיּב ,םהרבא ןסייה

 רע זיּב ןייגכרוד ןומ דיי ַא סָאװ ,סמנהיג ןּביז עלַא ןעגנַאגעג

 ַא ןרָאװעג ןריוּבעג ןיוש טזיּב וד .טלעג וצ ךיז טגָאלשרעד
 ןַא וטזיּב ךָאד - גנודליּב ערעכעה ןעמוקַאּב טסָאה ,טסירק

 .ןענרהא ןופ לקינייא ןַא ןוא ןעמהרבא ןופ ןוז ַא ,לעפּפַא
 ןָא טײדַאּב ןטסנעלק םעד ןּבָאה טסעװ וד זַא ,ןעד וטסּביױלג

 סָאד ץעמע לָאז !טלעג ןָא ןוא לעפּפַא !ַאכ !ַאכ !ַאכ ?טלעג
 ןוא ןָאלַאס ןיא טרָאד ,טסעג ענייד ןשיװצ גָאז ַא ךיוה ןּבעג

 רעמ ייז טסעװ ֹוד ,ןפיולעצ ךיז ןלעװ ייז יװ ,ןעז טסצװ ּוד
 ןזָאלרַאפ ךיד ןלעװ סע .ןעז טשינ ןגיוא יד רַאפ ןּבעל ןיא

 רעּבירעד ,טשינ רימ ןּבָאה טניירפ ןייק ...עטנַאקַאּב ,רעניד ענייד
 טעװ ּבייװ ןגייא ןייד וליפַא רָאנ ,ייז ןגעװ טשינ ךיא דער

 .טלעג סָאד רָאנ זנוא טימ טדניּברַאפ ריא לייװ ,ריד ןופ קעװַא

 גנוקיטפעשַאּב ןעניפעג ןענעק טסעװ וד זַא ,ריד ךיז טכַאד יצ
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 וליפַא ריד ךיז לָאז ?ְךַאפ ןשינכעט ןייד ןיא טסנידרַאפ ןוא
 ןַא בוא לייו ,טלעג ןָא ךיז ןרעמַאלק רימ .,!ןעמולח טשינ
 ןייטש ןסייה םיא ןעמ טעװ ,ןּבָאה טשינ טלעג ןייק טצוװ לעפּפַא
 -ירעד ,טשינ שטנעמ ןייק ןזיא טלעג ןָא דיי ַא .טױלּפ ןרעטניה
 !ןעשעג טכער רימ זיא ךעלטנגייא ...טלעג ןּבָאה ןעמ זומ רעּב

 ,ךיא ,תובחר ַאזַא ןיא טּבעלעג ,ןזָאלּבעג קרַאטש וצ ךימ ּבָאח'כ
 "!ךיי רעטנלע

 .רעד ךיז לעפּפַא ינָאטנַאםהרבא טָאה טייקשידיי ןייז ןיא
 ,טָארקנַאּב ןייז ךָאנ -- טנָאמ

 ,לעפּפַא ןטלַא םעד ,ןדלעה עשידיי יד ןופ רעסעּב טשינ

 ,טסורּבנירג װַאלסעלָאּב ןַאמ ריא ,ַאיּפמילֶא רעטסעװש ןייז
 ןענעז - ,לדניפקָאטש םייהרעד ןופ .ַאקצישזנעטס  ַאנידנַאלּפ
 .עכעלטסירק יד ךיוא

 יעקֹטוּפַאשט  ַאילוי ,רעגיױש סלעּפּפַא טסנרע ,ןגניי םעד
 :םינּתוחמ עריא טימ ךיז טגירק ןוא טגניד שטיוו

 !רעטכָאט רעזנוא - ?זנוא ןופ טלָאװעג ריא טָאה סָאװ,
 ןּבָאה רימ !ןגעמרַאפ - !?ךייא ןופ טלָאװעג רימ ןּבָאה סָאװ
 ערעיא טשינ טליפרעד רעּבָא ריא ,טליפרעד עקירעזנּוא סָאד
 עיצַאוטיס ַאזַא ייּב .ךָאד טריטָארקנַאּב ריא םוראוו ,ןתוביחתה
 ?ןרעװ טרילונַא ךַאמּפָא רעזנוא זומ

 ןגניי םייּב ןעמענקעװַא ןגעװ טסנרע ץנַאג טרעלק יז ןוא
 ,יז יװ טסיײג-ןייפ רעקצעכַאילש רעכעלנע ןַא .יורפ ןייז לעפּפַא
 יקסװעילָאר רעדורּב ריא ןוא ןַאמ ריא זיא
 ."םינכדש עקסרַאיװכיל, צידעמָאק סיקסװעלַאז ןיא - -

 יז ,ןשזַאנָאסרעּפןּבענ ןיוש ןדיי ןענעז ("יטַאװס עקסרַאיװכיל,)
 ןופ תובוח ערעייז ןענָאמ סָאװ ,רערעכּואװ סלַא ףיוא ןטערט
 זיולּב טשינ טעיַאטלּוהרַאפ טָאה רעכלעוו ,יקסּבמעזרָאג ץירּפ ןטלַא
 -יצנייא ןייז ןופ ןדניהשורי םעד ךיוא רָאנ ,ןגעמרַאפ ןגייא ןייז
 .רעטכָאט רעק

 יקסװעלַאז טשינ טניוש עידעמָאק רעקיזָאד רעד ןיא ךיוא
 ץלָאטש סָאװ טימ טשינ ןּבָאה ייז ןוא ןדלעה עכעלטסירק ענייז
 ןשיװצ לעלַארַאּפ ַא ןריפכרוד לָאזמ ּבױא ,ןדיי ןגעק ןייז וצ
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 .ָאג ץישטכַאילש םעד ןוא - וליפַא סעקינרעכואװ עטטגרע יד
 ,םוראוו .עטשרע יד ןופ ןטסנוג םוצ ןלַאפיא רע טעװ יקסּבמעזר

 ןס ַא וליפַא .ןענידרַאפ ?רערעכּואװ יד ךעלטנגייא ןליוו סָאװ

 ערשּכ ץנַאג טשינ טימ טפָא ייּברעד ךיז ןצונַאּב ייז ,ןענידרַאפ

 ןטרָאיַאב ַא ,ןדמערפ ַא ןהלועַאּב תוחּפה לכל ייז ןליוו .ןעלטימ

 יקסּבמעזרָאג .ןקידיײײטרַאפ ךיז ףרַאד ןוא ןעק סָאװ ,ןשטנעמ

 .ירעירעדנימ רעקיצנייא ןייז ןופ ןגעמרַאפ סָאד טוטרַאפ רעּבָא

 ןוא ןטפעשעג ףיוא טשינ ךיז טייטש'וַאפ עכלעוו ,רעטכָאט רעק

 ןעמענּפָא ןליו םיװלמ עשידיי יד .ןקידייטרַאפ טשינ ךיז ןעק

 יקסּבמעזרָאג ;רעדניק ערעייז ןגרָאזרַאפ וצ ידּכ תובוח ערצייז

 ןייז ןגעװ עפָארטסַאטַאק רעד תעּב טשינ וליפַא טכַארט רעּבָא

 .יניפַאשט ןיטערּבוס רעד ןגעװ רָאנ ,דניק

 "ס מע דײא ער עזנוא, עידעמָאק סיקסװעלַאז .זַאק
 .רעסיוא ןַא טכַאמעג טײקיטרַאפגָאלש ןוא םזימָאק ריא טימ טָאה
 ויא "סמעדייא ערעזנוא  קורדסיוא רעד .קורדנייא ןכעלגייוועג
 ַא ןענופעג טָאה עלוּבאפ יד .רבד-םש ַא טײצ ןייז ןיא ןעמעג
 יק סװעינשַא װ ק .פ זיא יז ןופ רענייא ןוא רעגלָאפכָאנ ךס
 רע ד ןופ םע דא םע ד, רוטַאקירַאק רעשינעצס ןייז טימ
 ימריפ שטנעיז) "ינַאּפמָאק טע דנַאּבנײפ עמ ריפ
 -עימ ןַאי ןופ ןַאמָאר ןטיול טעּברַאעגרעּביא (".ּפס יא דנַאּבנייפ
 ,שטיװעשָאר

 .נייא טלָאװעג אקוד טָאה דנַאּבניפ רעטלַא רעד ךיוא
 ףַארג ןטימ טרָאּפעגפיונוצ רעטכָאט ןייז ןוא סוחי ןעלדנַאה
 רַאפ סָאװ .ןפָארטעג טשינ יז טָאה קילג סיורג ןייק ,ץישזָאקלוּפ
 טזיײװַאּב ,טלדנַאהעגנײא טָאה דנַאּבנייפ החּפשמ יד רצוא ןַא
 רעכלעוו ,דלעה ןקידסוחי ןופ רוטקורטס עקיטסייג יד שטָאכ ןיוש
 -רעּביא רע ןעװ ,המקנ סא רעװש ןייז טושּפ ץנַאג טעבנגַאּב
 : ַא .תונוּבשה ענייז ןיא טרַאנעגּפָא ךיז טָאה רע זַא ,ךיז טגייצ
 ןַא ןגָאלש סָאד ךיוא זיא - טייקכעלרעטיר ןייז ןופ זײװַאּב
 ַא ןיא יז סָאװ ,ןריא אטח ןקיצנייא םעד רַאפ - יורפ עטלַא
 ."עקווודישז עווישרַאּפ ,
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 ,אכימ טלדנַאהַאּב םזימָאק רעייז ןוא תונותח עטשימעג
 ."ַאװטיזרּב/ "עווטירּב יד, עידעמָאק סיקסװָאלַאװ

 ןיא טכַאמעג הנּותח טָאה סמּוּב ריקנַאּב רעשידיי רעד
 רע ליװ - ,ףַארג ַא טימ עטייװצ ַא ,ןָארַאּב ַא טימ רעטכָאט
 ןלעּב ַא עקַאט ךיז טניפעג .טשריפ ַא ןיוש רעטירד רעד רַאפ
 .רַאפ סָאװ ,רעלדניװש ַא סעּפע ,ןדנ ןסיורג סעשטלַאמ ףיוא
 .טשריפ ַא רַאפ ךיז טלעטש

 טשינ רעּבָא סמּוּב רעטלַא רעד זיא ךעלרָאּפ ענייז ןופ
 יז זַא ,טּבעלעגּפָא ױזַא ןענעז סמעדייא ענייז לייוו ,ןדירפוצ
 ןפיוא ןעגנונעּפָאה סמוּב .ןּבָאה טשינ רעדניק ןייק ּוליפַא ןענעק
 ךעלקינייא ןּבָאה וצ םוקלח ןייז ןוא סעסַאר ןופ ךיז ןציירק
 -זוה ןייז .םּיקמ טשינ ןרעװ-ןלוטיט עקילדא טימ עװָאסַאר
 .ניא טשינ יד ןופ תוּביס יד םיא טרעלקרעד ַאלָאמס רָאטקָאד
 ׂ : ןװּורּפ ענעּבעגעג

 טנעקעג טשינ ןּבָאה תונותח עטשימעג עקיטציאזיּב יד,
 טריזַאּב טשינ ןּבָאה ייז לייװ ,עוװישקָאּפ יװ רעמ ןּבעגסױרַא
 -רע רעטּושּפ ּוליפַא ּוצ ,גנּוטכַא ףיוא ,עּביל רעקיטייזנגעק ףיוא
 .לַאפ ןוא טײקטסוּפ רעקיניזמוא ,רעשירַאנ ףיוא רָאנ ,טייקכעל
 ןוא טייקיריג ,לדנַאה ףיוא ןוא טייז ןייא ןופ עיציּבמַא רעש
 ַאזַא .טייז רעטייוצ רעד ןופ ןּבעל טכייל ַא ןכַאמ וצ גנַאלרַאפ
 - .ןעגנערּבסױרַא טשינ ןטכורפ רעדָא ןעמּולּב ןייק ןָאק ןעמָאז

 ,סעסַאר ןופ ךיז ןציירק םייּב לָאר ַא ןליּפש ןטכיש יד טשינ -
 .ירעד טלָאװ ,עסַאר עשירפ ַא ןעמוקַאּב וצ ידּכ .םידיחי רָאנ
 ןרָאּפפיונוצ ךיז לָאז סמּוּב עשטלַאמ ןעװ ,ןעװעג רעכיילג רעּב
 רעטשרע רעד טימ טשריפ רעד ןוא םַאכ ןטסעּב ןטשרע ןטימ
 ךיז ןוא טנוזעג ןייז ןלָאז יײז יּבַא ...עקשידיי-לּביצ רעטסעּב
 ןריוּבעג רעקלעפרָאּפ עכלעזַא ןּופ ןלעװ טלָאמעד ,ןּבָאה טּלָאה
 ".טפַאשלעזעג רעד רַאפ עכעלצונ ,ןשטנעמ עטנוזעג ןרעו

 סרעיוּבײרג .טס ןופ ןדלעה יד ךיוא ןענעז םידמושמ
 רעדליּב עשיטַאמַארד סיקסװָאמשזַארּפ ןַאירַאמ ןוא
 .("ַאנוװּונרָאהטָאר ,,) "ןרָאהטָאר ןייליירפ

 וצ עכעלנע ןַא זיא תונותח עטשימעג ןגעװ עלוּבַאפ יד

173 



 טשינ ףרַאד'מ זַא :לּכשה רסומ רעד ןוא עטנָאמרעד ןיוש יד
 סלַא .גנונכערסיוא טימ ,ןצּונ עלעירעטַאמ תמחמ ןּבָאה הנותח
 טשריפ ןטימ ןרָאהטָאר ַאירַאמ ןּופ הנותח יד ןעניד ליּפשייּב
 טימ ןרָאהטָאר קירנעה ר"ד ןופ ןוא ןיקסװַאלסָאילעיװ שַאמָאט
 ,רעטנכדשעג ַא ,ךודיש רעטשרע רעד .ַאקסנילַאקס ןַאנעלעה
 ךיז טקידנע ןוא עכעלקילגמוא עירָאגעטַאק רעד ּוצ טרעהעג
 טרעהעג ,עּביל ןופ טַאטלוזער סלַא ,רעטייװצ רעד ;טג טימ
 .עכעלקילג ,עקידוװערעיוד יד וצ

 ,עשיטַאּפמיס גונעג א זיא ןרָאהטָאר רּתסֹא לעװ ַאירַאמ
 זיא רעדורּב ריא יװ ױזַא ,עצלָאטש ,עקיצרַאהנּפָא ןַא זיא יז
 טעװ יז זַא ,טרעלקרעד ַאירַאמ טָאה הליחּתכל .טסילַאעדיא ןַא
 ,ןענָאילימ עריא רַאפ ןַאמ ןייק ךיז ןפיוק טשינ ןפוא םושּב
 וליפַא ךיז טמעש יז ;תדמושמ עכייר ערעדנַא ןוט סָאד יװ
 .ַאֹּב רעּבָא טרעװ יז ןעװ .םַאטשּפָא ןשידיי ריא טימ טשינ
 "יז טוט ,יקסלַאקס רעלטסניק ןכרוד ןסױטשעגּפָא ןוא טקידייל
 ּוצ ךָאנרעד ידּכ ,טשריפ ןטימ הנותח טָאה ןוא סיעכהל םיא
 רע זַא ,גנּוקידיילַאּב יד ןיײרַא םינּפ ןיא םיא ןפרַאװ ןענעק
 ."עקשידיי ַא ּוצ טלעג רַאפ טפיוקרַאפ ךיז טָאה,

 "םעדייא רעזנוא וצ ןעװעג רעגנערטש זיא רּבחמ רעד
 עטלַא יד .ןשזַאנָאסרעּפ עשידיי יד וצ יװ החּפשמ ןייז ןוא
 ןוא שיעובצ ,ןּבירטעגרעּביא זיא ַאקסװַאלסָאילעױװ ןיטשריפ
 :עפס-עזרעּב ענייז ךרּוד ידּכ ,ןרָאהטָאר ןטלַא ןטימ ךיז טרבח
 רעדורּב ריא רַאפ .ןגעמרַאפ ריא ןרעסערגרַאפ ּוצ סעיצַאלוק
 .סיוקע ,םעדייא םעד שַאמָאט ןּוז ןייז ןוא ןּתוחמ םעד ,לָארַאק
 .רַאפ "םעדייא, רעד .ןעיורפ ןוא ןייװ ,ןטרָאק זיולּב ןריט
 "רעש רעד ןוא ןגעמרַאפ סּבײװ ןַײז ןטרָאק ןיא טליּפש
 עקיזָאד יד .טלעג סרינש רעד רַאפ סענַאזיטרוק ךיז טלַאה
 רעד זַא ןוא ,השק-טשינ רָאג ךיז ןעייטשרַאפ ןענױשרַאּפ ייווצ
 ןענעז הביבס עשידיי יד ןוא ןדיי יד , זַא ,ךיז טגָאלקֲאּב ןוז
 סָאװ, :רעטָאפ רעד םיא טסיירט ,"ןרָאװעג סאמנ ןיוש םיא
 ןעיירד ייז .ךעלעדיי עטוג ץנַאג ךָאד ןענעז סָאד ,ןּבָאה ּוטסליװ
 ךיז טיירד ."ףוס-לּכףוס ךָאד ייז ןּביג טלעג ,ןעיירד ןוא ךיז
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 לַאװק רעד זַא .טלעג טסילפ סע גנַאל יװ ,לדער סָאד ױזַא
 טײקכעלרעטיר עצנַאג יד ךיז טזײװַאּב ,סיוא רעּבָא ךיז טזָאל
 ןעמָאנ ןטימ יורפ ןייז טלעש רע ןעװ ,"םעדייא רעזנוא ,, ןופ
 ןעמָאנ םעד ןגָארט ןרַאפ ןיול סַאירַאמ זיא סָאד ."ַאציווודישז,
 .ןיטשריפ

 ןרוד עיצַאלימיסַא רעקידנעטשלופ ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא
 ןיא םולּבדלָאג ריקנַאּב רעד ךיוא טייטש תונותח עטשימעג
 "קַאדושט רעד, עידעמָאק סיקסװָאקנַאמ רדנַאסקעלַא
 .טיונ עשיגָאלָאיזיפ סלַא ,תונותח עטשימעג ךרוד .('קַאוויזד,)
 רעד ליו םזיטנערעפידניא ןזעיגילער ךרוד ןוא ,טייקידנעוו
 .העושי יד ןעגנערּב ריקנַאּב רעטלַא

 תונותח עטשימעג ןענעז ןלױּפ ןיא זַא ,סיוא רעּבָא טזייוו
 שלעפ .רעקלעפרָאּפ יד טדניּברַאפ טלעג ןעװ ,ךעלגעמ רָאנ
 'רצ טשינ עּביל ןופ ךודיש ַא וליפַא ןוש טעװ ,טלעג רעּבַא
 סיק סניל גז לעינַא ד ןיא טעשעג סָאד יװ ,ןעמּוקדנַאטש
 ."ולָאטס ָאגענלּוּפסװ ּוא) "שיט ןעמַוציימטב םייפ, עידעמָאק

 ןיא טליפרעד יקסװָאקרטָאיּפ רוחּב-סּפרָאד רעשידיי רעד
 ןיא טמוק ,םיבורק ענייז רע טזָאלרַאפ ,טנַאלַאט-כייצ ַא ךיז
 ןוא רעלָאמ רעטטירַאּב ַא ןרעװ וצ טמולח רע ּואװ ,טָאטש
 רעד ןיא העינמ ןייק ןייז טשינ םיא לָאז טייקשידיי סָאד ידּכ
 לייורעד ךָאנ זיא עכלעװ ,ערעירַאק רעסיורג רעקידרעטצּפש
 ףוסל .ךיז טדמש ןוא םידקמ ךיז רע זיא ,הנבל רעד ףיוא
 טּבילרַאפ רע זַא ןוא ,ןענכייצ ןופ רערעל ַא םיוק רע טרעװ
 ,לדיימ ךעלטסירק םירָא ןַא ןיא ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא ךיז
 .קעװַא ּבָאה'כ, :רע טרעמָאי ,ריט יד החּפשמ ריא םיא טזייוו
 עכלעוו רעֹּבָא יד ,טַאהעג ּביל ךימ ןּבָאה סָאװ ,ענעי ןפרָאװעג
 ןּבילבעג ךיא ןיּב ,ןסױטשענּפָא ךימ ןּבָאה ןעמוקַאּב ּביל ּבָאה'כ
 גנולפייווצרַאפ ןייז ןופ גנַאגסױא םעד ."טנוה רענעסיוטשרַאפ ַא
 י ,דרָאמטסּבלעז ןיא רע טניפעג

 ,עידעמָאק רעד ןיא הלועּפ ַא רעּבָא טָאה טיוט ןייז
 רעדנַא ןַא ןופ עּפָארטסַאטַאק עכעלנע ןַא טיהרַאפ רע לײװ
 ליװ םיא ךיוא .ןדיי ןּופ טמַאטש סָאװ ,ןַאמטלַא ןַאירַאמ ,רוחּב

 ןעפ



 .רעה יד ,ךיז וצ ןעמעננײרַא טשינ טפַאשלעזעג עשיליופ יד
 רַאפ רעטכָאט רעײז ןבעג טשינ םיא ןליוו יקסווָאלװַאּפ טפַאש
 ,עטסענתוחמ רעד ףיוא טקריװ טיוט סיקסוָאקרטָאיּפ .ּבײװ ַא
 ךָאנ טקריװ ייּברעד רעּבָא ,ַאעניצלּוד ןייז טמוקַאּב ןַאירַאמ זַא
 ןתח םעד טּבײרשרַאפ רעטעפ ַא סָאװ ,טקַאפ רעד רעקרַאטש
 יד ןּבעגסױא ןיוש טניול ריבג ַאזַא רַאפ :ןָאילימ ןּבלַאה ַא
 .רעטכָאט

 װ ַאל סינ ַא ט ס ןדנוּברַאפ זיא ןקלַאדנַאקס טימ
 ."ץעלעשט יטָאלז) "ּבלַאק ענעדלָאגג סיקסנַאשזרּבָא ד
 ןעזעג קיטש םעד ןיא טָאה טנגּוי עשיטסילַאנָאיצַאנ עשידיי יד
 ערעייז טקידײלַאּב טָאה סע ,ןדיי ףיוא עיצַאוניסניא עניימעג ַא
 -וצּפָארַא טבּורּפעג ןּבָאה יײז ןוא ,ןליפעג עלַאנָאיצַאנ-שידיי
 ןטסערַא ןעוועג ןענעז אצוי-לעוּפ סלַא .ןעגנולעטשרָאפ יד ןסייר
 -טנייה ןענעז עכנַאמ עכלעװ ןופ ,ןטנעדוטס עשידיי ליפ ןופ
 ,ןליוּפ ןיא גנוגעװַאּב רעשיטסינויצ רעד ןופ רעריּפנָא יד גָאטיוצ

 קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןרַאפ גנוקידײלַאּב ַא רעּבָא ןעז
 -ַאנ עטציהעצ יד טנעקעג רָאנ טָאה - "ּבלַאק םענעדלָאג, ןיא
 בּורּפ ַא ךַאז יד יא םלועל .עיזַאטנַאפ-טנגוי עשיטסילַאנָאיצ
 הביבס רעשידיי רעד ןיא סעיזילָאק עשיטַאמַארד ןקעטשּוצרָאפ
 ןיא ָאקשעשזרָא רעדָא ַאקסלָאּפַאז ןוטעג ןּבָאה סָאד יװ ,אפוג
 ןענַאטשרַאפ ףרַאד עידעמָאק יד .ןעגנופַאש עשידי ערעײז
 :עג ַא וצ ךיז טיצַאּב יז ,גנורענײמעגלַארַאפ סלַא טשינ ןרעװ
 -וא ןַארַאפ ןענעז ןתלוסּפ ןוא .עּפורג ןוא זיולּב טייצ רעסיוו
 ,ןטיצ עלַא ןיא ןוא רעקלעפ עלַא ייּב ,םוטעמ

 טייצ רעד ןופ ןדלעה ןענעז ןטלַאטשעג סיקסנַאשזרּבָאד
 םוש ןייק טשינ טריטסיזקע ייז רַאפ .סעסָאה עסיורג ןופ
 ,טלעוו רערָאג רעד ןופ ןקזוח ייז ,קיטע םוש ןייק ,לַארָאמ

 זיולּב ןּבָאה ןוא ןליפעג עכעלשטנעמ ןּופ יװ עזעיגילער ןופ
 ּבלַאק םענעדלָאג םעד ןעניד :הדובע ןייא

 .ַאז טול ,ןרעדליש וצ בּורּפ רענעּבעגעגנייא טשינ ַא
 ןשיװצ ףמַאק ןלערוטלוק ןכעלרעניא םעד ,רעגייטש סַאקסלָאּפ
 ןיא זיא ללכּב ."ןיּבור דוד, עסעיּפ סרעדנעלש .י זיא ןדיי
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 -רָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי קילדנעצ ייוצ עטצעל יד ןופ ךשמ

 רעשיליוּפ רעד ןופ ּפָארַא טשינ טעמּכ רוגיפ עשידיי יד טרעדנּוה

 ,תויועה עשימָאק ענייז טימ דיי רעכעלרעכעל רעד .עניּב

 ןופ לייט רעטגנידַאּבמוא ןַא ןרָאװעג זיא ןדער-שילױּפ ןטכעלש

 יװ ,םלוע םעד ןכַאל ןכַאמ וצ טנידעג טָאה רע ,סעסעיּפ יד

 ןרעטַאעט-רוטַאינימ יד ןיא זיײװלײט טנייה ךָאנ טעשעג סע

 ןיא טליּפשעג ,לשמל ,ןעמ טָאה 1897 רָאי ןיא זױלּב

 * ד, :ןטלַאטשעג עשידיי טימ סעסעיּפ עקידנגלָאפ עשרַאװ

 ,('ציװַאשרַאװ ָאּפ שזורדָאּפ) "ע שררַאװ רעּביא עזײר
 ,'ַאקסװָאקלַאשרַאמ ַאצילאס "סַאג עקסװָאקלַאשרַאמ,

 יבפשורג אז) *םרעטָאפ יד ןוֿפ דניו יד רצ-צ

 לעשטַאישזרּפ) "ק לָאפ ןופ טניירפ ר ע ד; ,("װּוציִא

 אװגג "נשרַאװ וצביא עוײר עץַײנ ידע (עש

 ,"ק יש עסיור ג  ָאש זוי; ,('עיװַאשרַאװ ָאֹּפ שזורדָאּפ

 .א .א 'סרעלנש

 א ןעניפעג ךיוא טָאה ייּפָאּפע-ןטַארקָאטולּפ:םידמושמ יד

 .עזָארּפ רעשילױוּפ רעד ןיא גנולגיּפשּפָא עקרַאטש

 קורדסיוא ןשיסַאלק שממ שירעלטסניק ,ןטסעיירטעג םעד

 .א װ א ג ןַאי ר ַא מ ןיא ןעניפעג ערעפס עקיזָאד יד טָאה

 ןיא ,"יסעכעמ,) "םי ד מוש מ, ןַאמָאר ןסירג סש טיװעל

 ןײטשדנַאז :סעילימַאפ יד ןּופ ןטַאט יד טּבײרשַאּב רע ןכלצוו

 .ַא .א טעמַאס ,סוגנייפ

 ןּוא קַאה טימ טדמשעג ךיז טָאה ןייטשדנאז החּפשמ יד

 רעד ןיא תוחּכ עלַא טימ ךיז טסייר ןוא סיורג ןוא ןיילק ,קַאּפ

 עשיטַארקָאטסירַא-ךיוה רָאג יד ןיא וליפַא ,ןיירַא טלעװ רעשִיוג

 רעייז .ןטפעשעג ערעסערג סָאװ ןכַאמ ןענעק וצ ידּכ ,רעטסנעפ
 ןליפַא ,דיי ַא ןופ סופ ןייק ןטערטרעּביא טשינ רָאט לעווש

 ַא ןדיימוצסיוא יװ קר ןטכַארט ייז .בורק ןטסטנעָאנ ַא ןופ

 ןטַאררַאפ וצ טשינ הלילח ידּכ ,היו? ןוא הנותח עשהבורק

 ערעייז ןיא םיא טעז רעדעי שטָאכ ,םַאטשּפָא ןשידיי רעייז

 ןדעי רַאפ קידהענכה ךיז ייז ןקוּב רעּבָא רַאפרעד .ןגיוא ןוא זענ

 .רוּכיש ַא וליפַא ,לטּבילעוּפ ַא רַאפ סָאװ ןייז רע געמ ,קַאילָאּפ
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 -נָאק ַא ןעמוקַאּב וצ ידּכ הקיּתשֹּב ךיז טדמש סוגנייפ

 טריזירָארעט טישכּת רעד ןוז ןייז .ּבורגןלױק ַא ףיוא עיסעצ

 טעװ יז ּביוא ןדמשּפָא ףפיּת ךיז טעװ רע זַא ,עּבָאּב עטלַא יד

 טימ ןטרַאװ סעסוגנייפ רעטכעט יד .ןּבעג טשינ טלעג ןייק םיא

 .ןעניול ןטסעּבמַא ךיז טעװ סע ןעװ ,ןדמשּפָא רעייז

 וקנָאק ןייז סָאװ ,רַאפרעד ךיז טדמש  ,רעדיװ טעמַאס

 ןייז זּומ ןירעד זַא ,ארומ טָאה רע - ,ןוטעג סע טָאה טנער

 וצ ךיז טנױל סע ּביוא ,לקיטש ַא סעּפע ,סעקיטכעדרַאפ סעּפע

 טנייה .ענױל םיא רַאפ ךיוא ךיז סע ףרַאד ,םענעי רַאפ ןדמש

 עיצַאזילַארָאמעד ןוא טייקיטשינ ,טײקטסוּפ םוהּת ַא רַאפ סָאװ

 ןענעז סע .סעקשידיי סשטיוװעלאוואג ןשיװצ ןַארַאפ זיא סע

 ןייק טשינ רעּבָא ןטכורפ עקיטפַאז ,עפייר ,עקַאמשעג ץלַא,

 תוריּפ עקיזָאד יד עקַאט ןזָאל "!ןעמּולּב ןייק טשינ ...ןעמולּב

 ןיא םיגונעּת עלַא ןופ ןסינעג אפוג ייז ןוא ךיז ןופ ןסינעג

 .נּביוא קידנגָארט ,המשנ ןוא ּבייל רעייז ןצומשרַאפ ,הזה םלוע

 טשינ ןרינָאמרַאה עכלעוו ,עיצקניטסיד ןוא ץנַאגעלע עקיפיוא

 .נָאק ַא רַאפ סָאװ .ןועו ןלַאפעג ןוא קידװעיירש רעייז טימ

 ,לרעּפ סיקסווָאכרעיזדז ,לחר ןוא הרש סשטיוװעצמעינ וצ טסַארט

 ײװ ןוא .עינעגאמיא סיקסנישטימ רעדָא לעכאר סיקסנַאיּפסיװ

 ימרוד ,עקיטנייה ךס ַא וצ ןּפיט סשטיוועלאוולאג ןענעז טנעָאנ

 ,םַאטשּפָא רעײז טימ ךיז ןעמעש סָאװ ,סעקשידיי עכעלטינש

 ןזָאלניז רעייז טימ ןּבױלג ןּוא ,ךּוּב ןוא טרָאװ ןשידיי ןטימ

 ןענעק ,רוטלוק רעדמערפ ַא וצ ןרעהעגוצנָא -- ןצעמע ןכַאמכָאנ

 .טלעװ רעדמערפ רעד ןיא ןעגנירדניײרַא

 ּוליפַא ,הביבס-םידמושמ סשטיװעלַאװַאג ןופ םינינע עלַא

 עקיטרָאד יד ייּב ןרעװ ,עטסמיטניא ןוא עטסטַאקילעד עמַאס יד

 ,טקנוּפדנַאטש ןלעיסנַאניפ-ןייר ןופ טלדנַאהַאּב ןעיורפ ןוא רענעמ

 .ָאמ ןוא שיזיפ ןענָאזרעּפ עטסטנעָאנ יד וליִפַא ייּברעד ןגעמ

 .ןעמּוקמּוא שילַאר

 ,שזייו ןוא ויטקעיּבָא גונעג רעּבָא זיא שטיוועלאוואג

 יד ןעייטש ןעגנוּבערטשַאּב עשיטסילַאירעטַאמ ערעייז ןיא זַא

 ערעייז ויִא ףיונוצ ְךיִו ןפערט רָאנ ,םַאזנייא טשינ "ןסעכעמ,
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 ירַא רעשילױּפ רעטסכעה רעד טימ סעיזערּפמיא עכעלטפעשעג

 .סיקסוָאלעיּבַאז ןפַארג יד ןּופ החּפשמ יד יװ -- ,עיטַארקָאטס

 ןכַאז ךיוא ,ץלַא ןּוט וצ טלעג רַאפ טײרַאּב ןענעז ענעי ךיוא

 רעייז רעטנוא טייו תוגשה-סַאלק ערעייז טיול ןענעז סָאװ

 ,עצינעמילּפ ןייז טסנקרַאפ יקצעינַאל רעקידסּוחי רעד .דובּפ

 -וקעגפיוא יד טימ ,ןּוטרַאפ טָאה רע ןדנ ןוא השורי סעמעוו

 רעטלַא רעד ןוא .ןליו ריא ןגעק ּוליפַא ,םידיגנ עשידיי ענעמ

 ןיז טיג יקסװָאלעיּבַאז ןירעװעס ףַארג רעד ,רעריא עדייז

 ןדנ ןייק דיא ןּבעג וצ ןכיורּב וצ טשינ יּבַא ,וצרעד המּכסה

 ייּב יװ ,ערע ענעזָאלּבעגפיױא ליפיוזַא ּוליפַא ןַארַאפ טשינ

 ןייז ךיז ןּופ טסיוטשרַאפ סָאװ רָאיטקַא:ץישטכַאילש סיקצולַאּב

 יעקשידיי ַא זיא יז זַא קידנרעװ רָאװעג ,ןעניגער ,עטּבילעג

 סָאװ ,ףַארג רעטלַא רעד ,ץלַא ןיש רעטציא טרשּכ טלעג

 ,ץלָאטש ליפיוזַא טלעװ רערעסיױא רעד רַאפ סױרַא טזייוו

 טליפרעד רע ןעװ ,דידי רעצנַאג ַא ןענייטשדנאז טימ טרעװ

 סנייטשדנאז ןיא ןריקָאל ןלַאטיּפַאק עניז ןעק רע זַא ,רָאנ

 בוא ,גנּומענרעטנוא-דרַאּבמָאל ַא ןיא ּוליפַא ,ןטפעשעג עטוג
 רעד רַאפ .חויר ןטנעצָארּפ עשירעכּואו עכיוה רָאג רָאנ טיג סע

 ןיא ,ךעלטנייפ לענַאיצנעװנָאק ריי ןגעק ןעמ זיא טלעוונסיוא

 ןטפעשעג עטּוג םידמושמ ןוא ןדיי טימ רעּבָא ןעמ ןעק םייהעג

 .ניא רעשיטסילַאטיּפאק רעד טכעלקריוװרַאפ טרצװ ױזַא ,ןכַאמ

 .לַאנָאיצַאנרעט

 ןרַאפ ךעליודרַאפ טשינ ןוא םוטנדיי ןופ ןגיּפשעגסיוא

 ,םידמושמ סַאקסװעימשז עינעגּוע ךיוא ןענעז םּוטנלױּפ

 "עגניי; עריא ןיא סטַאלּבטָאר רעדירּב ןוא רעטסעװש יד

 עריא ןופ טכַאלעגסיױא טרעװ טַאלּבטָאר ירעמ .('ישזדָאלמ,)

 ,ןסכידעג עכעלטנגוי עריא רַאפ סעטרבח ןוא םירבח עשילוּפ

 ענייז ךרּוד ןלַאפַאּב טרעװ רע זַא ,קעצַאװ רעדורּב היא ןוא

 רָאנ ,ןטסיופ יד טימ טשינ ךיז רע טקידייטרַאפ ,ןגעלָאק-לּוש

 יסָאּפַא ןַא טימ טדער ןוא ןרעטיצ וצ ןדחּפ השעמ ןָא טּביױה

 ,דמּושמ םעד םיא טּוט'מ סָאװ סעדּווירק יד ןגעװ ןָאט ןשילָאט
 רע זיא לוקךעּבענ ןטנייװרַאפ ַא טימ .קַאילָאּפ ןעיירטעג ַא

19 



 ,קַאילָאּפ ַַא ןייז ליו'כ ,טסירק ַא ןיוש ןיּב'כ, :הדותמ ךיז
 *,דיי ַא ןּביײלּב ךיא לעװ רעּבָא טוט ןזיּב

 עייעסנַאניפ עשידיי יד טָאה ןשטיוװעלאוואג וצ ךעלנע
 .ש ָא ל ףַא ר ג רעד ןּבירשַאּב

 עמ ריפ רעד ןופ סמע ד יא יד, ןַאמָאר ןייז
 ("ַאקלוּפס יא ןָאק ימריפ עיווָאשטנעישז) *ּפמ ָאק טצ ןָאק
 א ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןָאק ,ןדיי ַא ןגעװ עטכישעג ַא זיא
 ןוא ךיז טדמש ,ץַאלַאּפ םענעגייא ןַא ןיוש טציזַאּב ,רענָאילימ
 .ָאנ רעד ןיא ךיז ןעמוקַאּבוצנײרַא יװ ,ןטכַארט וצ ןָא טּבױה
 טמּוק עשרַאװ ןייק זַא ,לַאפצצ ַא טפערט .טפַאשלעזעג רעלעּב

 סַאג ןיא ךיז טנעקַאב ,הלּכ ַא ךיז ןכוז יקסנעל ץישטכַאילש ַא
 טָאה ןוא ריא ןיא ךיז טּבילרַאפ ,רעטכָאט רעטסטלע סנָאק טימ
 קילג ןטימ ליפיוזַא טשינ-למיה ןטעּביז ןפיוא זיא ןָאק .הנותח
 םעדייא ןייז ךרּוד זַא ,גנונפָאה רעד טימ יװ ,רעטכָאט ןייז ןופ
 רערעכעה רעד ןופ ןענָאלַאס יד ןיא ןעמּוקַאּבנײרַא ךיז רע טעװ
 טּבױה .גנַאל ױזַא ןיוש טמיורט רע סָאװ ןגעװ ,טפַאשלצזעג
 ּפָא טרָאפ ןוא לּבײװ ןייז טמענ ,ףיוא רָאג םעדייא רעד ךיז
 ,טוג ןפיוא ךיז וצ ןעװעטַאּבעלַאּב

 -סיוא טשינ ןיוש רעטכָאט עטסגניי ןייז ,ןָאק טסילשַאּב
 סעיציּבמַא ןייק טָאה סָאװ ,סעּפע ץירּפ ןטּושּפ ַא רַאפ ןּבעג
 ךיז טּבָארגרַאפ סָאװ ,סעיצַאריּפסא-ןָאלַאס ערעכעה ןייק ,טשינ
 -כָאט ןייז ןוא רע .ןרעה ןּופ רעה ַא רַאפ רָאנ ,ףרָאד ןפיוא
 ףַארג םעד אקוד "םעדייא,ןַא רַאפ טקרעמעגנָא ךיז ןּבָאה רעט
 .טנגּוי רענעדלָאג רעװעשרַאװ רעד ןופ רעריפנָא םעד ,יקסנָארָאק
 רע יװ גנַאל ױזַא ןוא טימעסיטנַא ןַא רעּבָא יקסנָארָאק זיא
 ןרעה טשינ רע ליװ ,רערעכּוװ ייּב טגרָאּבעג ןעמוקַאּב ןעק
 טשטצװק טיונ יד זַא טשרע .תדמּושמ ַא טימ ךּודיש ַא ןגעװ
 ּוצ עיטַאּפיטנַא ןייז קעװַא רע טפרַאװ ,טנַאװ רעד ּוצ ּוצ םיא
 .קַא:דלעג ןשידיי ןטימ ןּבָאה הנותח ךיז טרידיצעד ןוא ןדיי

 -ָאק טָאה ךעלדנע .ךעלדנעטשרַאפטסּבלעז טריפמּוירט ןָאק
 סָאד .ןענָאלַאס עלַא וצ טירטוצ םעד םיא רַאפ טנפעעג יקסנָאר
 ךָא טּביוה רע זַא ,ּפָאק םעד קרַאטש ױזַא רעּבָא םיא טלודרַאפ
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 טו 5

4 = 

 ןייז טרילרַאפ רע זיּב ,טײקשירַאנ ַא ךָאנ טײקשירַאנ ַא ןכַאמ

 ןוא .םענעי וצ ןעמוקנָא ןוא ןריטָארקנַאּב זומ ,ןגעמרַאפ ערָאג

 ינוא ליװ ,ּפָארַא גרַאּב ןָאק ןטלַא ןטימ טייג סע זַא ,סלָאמַאד

 ןייז ןופ ןסיו ליפ טשינ ,ףַארג רעכעלרעטיר רעד ,"םעדייא רעז

 .ּביײװ שידיי ןייז ןוא רעווש ןשידיי
 ןוא טײקטסוּפ ,יײרעּבערטש עשירַאנ יד ךיז טקידנע ױזַא

 ןעניפעג טלָאװעג טָאה סָאװ ,קַאזטלעג ןשידיי ןופ ײרעמירַאּב

 ךרוד טנכערעג ןוא ,עיצַאלימיסַא רעכעלריטַאנמּוא ךרוד קילג

 .ערעדנַא וצ ךיילג טלַאװג טימ ןרעװ וצ טייקשירעכירק ,הענכה
 שָאל טלדנַאהַאּב "ןײטשלעּפַא םַאדַאמ, ןַאמָאר ןייז ןיא

 רעשילױּפ רעד ןוא ןדיי ןשיװצ תונותח עטשימעג יד רעטייוו

 טוג רעײז ךעלנעזרעּפ טָאה רע סָאװ לטלעװ ַא ,עיטַארקָאטסירַא

 סע ןענעז עדייּב לייו ,םידדצ עדייּב טשינ טניוש רע .טנעקעג

 ,טרעוו
 טציזַאּב טייקשירעכירק ןוא הענכה סָאמ עניילק ןייק טשינ

 סיק סװעשָאװישזרױק ןַאּפ ע ט ס ןופ לגָאפ ריקנַאּב רעד

 רע טָאה רעטכָאט ןייז .("ךשזרעימז,) "תושמשה ןיּב, ןַאמָאר

 ןייז .ןדנ ןשּפיה רָאג ַא טימ טסירק ַא רַאפ טכַאמעג הנותח

 רַאפ ןריטימָארּפמָאק ןזָאל טשינ רעּבָא ךיז ליו רעטכָאט עטוג

 רע רָאט רַאפרעד ןוא טנעצקַא סרעטָאפ ריא טימ טסעג עריא

 .נעטש םיא יז טּפוטש שיט ןכָאנ ןוא ןדער טשינרָאג שיט םייּב

 ױזַא :הבהאּב ןָא סע טמענ ?גָאפ .ּבוטשפָאלש ןיא ןיײרַא קיד

 םעדייא ןוא רעטכָאט ןייז .ןעלדנַאהַאּב וצ םּתסתןמ םיא טמוק
 רַאפ טשינ ןעמ טוט סָאװ ןוא ןטַארקָאטסירַא סעּפע ךָאד ןענעז
 ,קילג סרעדניק

 יד, סיקסװעשַארק ּפָא םיוק ןלייט ןרָאי קילדנעצ ריפ
 יי צ ע צ ןופ (יַאטעָאּפ יא טַאיװש,) "רעטכיד רעד ןוא טלעוו

 ַא רַאפ סָאװ ,(רָאטּוַא "רָאטװַא סַאקסװעלַאװ עיל

 יד ןיא סעקשידיי ייווצ יד ןשיװצ רעּבָא טגיל םוהּת רעקיטסיײג

 .ןענַאמָאר עקיזָאד
 ןטלַאטשעג עטסנעש יד וצ טרעהעג הרש סיקסװעשַארק

 ,ערעווש יד יז טסיזרַאפ טיײקכעלטרעצ רעקידנלַארטש טימ ,ענייז
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 ינױיר טימ ,יקסרַאש װַאלסינַאטס טעָאּפ םנופ ץנעטסיזקע ענרומכ

 עלעירעטַאמ עלַא טייז ַא ןָא ּפָא יז טקור טייקידװעגרָאז רעקיד

 העינמ ןייק ןייז טשינ םיא ןלָאז ייז ידּכ ,געוװ ןייז ןופ ןגרָאז

 לופ ,ןליפעג םיא יז טקנעש טייקכעלטרעצ טימ ,ןּפַאש ןייז יּיַּב

 סַאקסװעלַאװ זיא ריא וצ ךעלנע טשינ יװ ןוא .עּביל רעסייה
 'םידמושמ רעד ןופ עטָאקָאק ענעי ,גנירדלָאג רּתסֹא עשריקנַאּב

 לעוטקעלעטניא ,טלּפירקרַאפ קיטסייג סָאװ ,טלעוו רעשיטַארקָאטולּפ

 .עלטפַאשלצזעג רַאפ שוח ַא ןָא ,גנוקיטפעשַאּב םוש ןָא ,טסוֿפ

 יז ןעמענרעּביא ,טייקיטעט עשיּפָארטנַאליפ וליפַא רעדָא רעּכ

 ַא בוטש ןיא ךיז ייּב ןּבָאה וצ סעיציּבמַא עכעלקנערק טימ ךיז

 ,רעלטסניק עגניי רעּביא םיסּפורטּפַא ןייז ,ןָאלַאס ןשירַארעטיל

 ,ןצונסיוא ייז השעמ-תעּב ןוא ןטַאנעצעמ ןופ לָאר יד ןליּפש

 .סענעמיל עטשטעווקעגסיוא יװ ןפרַאװאּוצקעװַא ךָאנרעד ידּכ
 יּומ רעשנעּפָאש ןוא ןשוק עסייה עריא ןופ ףושיּכ ןטימ

 -שזַאק רעלעטשטפירש םעד גנירדלָאג רּתסֹא טרוּכישרַאּפ קיז

 ןלעװָאנ דנַאּב ַא ןּבײרשוצנָא םיא טגעװַאּב ,יקסלעיּב שזרעימ

 ,ןעמדיװ וצ ריא דנַאּב םעד שממ םיא טגגיווצ ,"סעידָאלעמ,

 ןופ םיא יז טּבײרט ,ןסעגעגוצ ןיוש ריא ךיז טָאה רע זַא ןוא

 ,הטרח ןָא תונמחר ןָא ,שילַארָאמ ןוא שיזיפ םענעכָארּבעצ ַא ךיז
 זיא גנירדלָאג רּתסֹא וצ רעסַאװ ןּפָארט ַא יװ ךעלנע

 ן א יוו ןַאמָאר ןטייוצ ריא ןופ ןידלעה עשידיי סַאקסװעלַאװ

 "שטשיל ינָאצנָארטס קַאי .*טַאלּב ןלַאפעגּפָארַא

 ַא ןעװעג .ןעזעג ןּבָאה רימ יװ ,זיא עיצַאלימיסַא יד

 רַאפ לטימ ַא זיולּב ןעװעג זיא יז .םידדצ עדייּב רַאפ הללק

 רַאפרעד ןוא ןרעכיײרַאּב וצ ךיז עיזַאושזרּוּב רעשידיי רעד
 ןעק'מ זַא ױזַא ןרעקרַאטש םעד ןוטכָאנ טימַאּב ךיז שיּפַאלקש

 םעלּבָארּפ, ףירגַאּב םעד ןדנעװנָא טשינ ייּברעד וליפַא
 רעּבָא ןּבָאה ןרעּפס ענעי ןיא ןעגנויצַאּב עשיליוּפ:שידיי יד

 טעטירַאדילָאס עכעלטפעשעג ַא ,וניהד יװ ,טײקטלּפָאט ַא טַאהעג

 רעשיליוּפ רעד טימ םידמושמ-:ברע ןוא עצנַאג עשידיי יד ןופ

 ,םינּפ יּפלכ לַאטיּפַאק ןשיליוּפ ןוא ןשידיי ןופ ,עיטַארקָאטסירַא

 ןעמונעג ןומח ןופ תוחמ יד ןשוטרַאפ וצ ידּכ ,רעּבָא ץוח יּפלכ
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 .עה ןפּורסױרַא ,ןעמזינָאגַאטנַא עלַאנָאיצַאנ ןּוא עזעיגילער ןפַאש
 ןעניפעג ןיוש ךיז ןּבָאה סע עכלעװ טימ ןריפוצנָא ףיוא ,סעצ
 .תומשנ עטפיוקרַאפ ,םינלעּב עטלָאצַאּב

 יניא רערעקרַאטש סָאװ רעד טימ יװ ,עקַאט ןעמ טעז
 ינעצ ייוצ עטצעל יד ןיא ןליוּפ ןיא גנולקיװטנַא רעלעירטסוד
 עטריזינַאגרָא ןַא טסקַאװ ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןּופ ןרָאי קילד
 ,טנָאמרעד ןיוש יװ ,סָאד טָאה עכלצוו ,גנּוגעװַאּב עשיטימעסיטנַא
 יסױרַא ןּוא "ןעגנירג עריא ןּבײרשּוצנָא ןָאקשעשזרָא ןגיױאווַאּב
 .עּבַאגסיוא:סקלָאפ ַא ןיא "ןהילדנ, ןּבענּוצ

 *עסערּפ עשיטימעסיטנַא עלעיצעּפס ןענַאטשטנַא ןענעז סע
 טימ ,.א .א "ךיקטסישװ ַאילד קיננעיזד, ,"ַאילָאר, יװ ,ןענַאגיָע
 .עג טציטשרעטנוא זיא עסערּפ עקיזָאד יד .שזַאריט ןשּפיה ַא
 סלַא םיא ךרּוד ןרָאװעג טלעטשעג זיא יז ,םזיראצ ןכרּוד ןרָאװ
 עשיסור יד .עסערּפ רעשיליױפ רעקירּביא רעד רַאפ רעטסּומ
 יז ןדיי ןגעוו סעטּוג ןּבײירש ּוצ ןטָאּברַאּפ שממ טָאה רּוזנעצ
 ,"ַאדװַארּפ, יװ ,ןלַאנרּושז עוויסערגָארּפ יד טגלָאפרַאפ טָאמ
 ימעסיטנַא ןגעק ןעװעג ןענעז סָאװ ,"יװָאינדָאגיט דנָאלגעשזּפ
 ןענַאגרָא-עסערּפ עשילוּפ לָאצ עשּפיה ַא ךיז טָאה אליממ .םזיט
 ןַא ףיוא ןרילוקעּפס עקַאט ןּבױהעגנָא ,ןסַאּפוצ וצ ןּבױהעגנָא
 ירעד םעד ןעזעג ךָאד ןּבָאה ייז םּורָאװ ,סרּוק ןשיטימעסיטנַא
 *עצעה-ןדיי טקורדעגרעּביא ןוא ,"ַאילָאר, סיקסנעלעי ןּופ גלָאפ
 עיָאװָאנ; עשיסּור עקידהאמ-ץרַאװש יד ןּופ ןעלקיטרַא עשיר

 .א .א "יקסװַאשרַאװ קינװצינד, ,?ַאימערוו
 ןעװעג ןענעז גנּוגעװַאּב רעקיזָאד רעד ןּופ רעריפנָא יד

 */קסצ'י "רענעק-דיײי, רעטשרמולּכמ רעד ןּוא יקסנעלעי
 רעד צכלצוו ייּב ,ןטימעסיטנַא עטעדנעלּברַאפ עדייּב ,יק סניָא כ
 יקסניָאכ:עקסעי .ןעמונעגּוצ לכש םעד שממ סטָאה ןדיי ּוצ סַאה
 ןרָאװעג ןּוא ןדיי ןגעװ ןטעּברַא רעקילדנעצ ןּבירשעגנָא טָאה
 שּפיה ַא ןעניפעג ךיוא טָאה רע .לודג רעשיטימצסיטנַא ןַא
 .א יװ ,םיכרד ענייז ןיא ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ םידימלּת לסיּב
 .א .א ַאקלעּפ שּונַאי יקסװָאקסַאל שזרעימישזַאק
 ןרָאװעג יקסניָאכ-עקסעי רַאפ זיא םזיטימעסיטנַא רעקיניזמוא רעד
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 2 1 .קרַאמ ןשירעסערפנדיי ןפיוא לקיטרַא רַאּבגנַאג ןיק רעמ ןעװעג טשינ זיא ץעיצקּודָארּפ עשיטימעסיטנַא ןייז ןעו ,רעטלע רעד ףיוא ןציטשרעטנוא טלָאװעג טשינ םיא ןּבָאה טניירפ עטשרמולּכ ענייז לייװ ,רעגנוה ןופ ןּברָאטשעג ךָאד ףוס7 ןוא הנּויח ןגיױצעג ןרָאי עגנַאל טָאה רע רעכלעװ ןופ ,עיסעּפָארּפ ןימ א



10 

 ןליוּפ:גנײ

 יייטש-סנּבעל ןשידיי ןוא ןּפיט עשידיי' ןופ ןעגנורעדליש

 רעד ןיא טשינ ךיוא ןלעפ רוטַארעטיל רעשיליוּפ רעד ןיא רעג

 סָאװ ,עכָאּפע רעשירַארעטיל רענעי ןיא ,"ןלױוּפ:גניי, ןופ טייצ

 ,יקסנַאיּפסױװ ַא יװ ,ןטנַאלַאט עכלעזַא טכַארּבעגסױרַא טָאה

 שטָאכ-.,יקסנישטימ ןוא טנָאמייר ,יקסמָארעשז ,יקסוועשיּבישזרּפ

 דָאירעּפ ןקיזָאד ןופ םירּבחמ יד ייּב רעמ טשינ טניפעג'מ

 עקילָאמַא יד ןיא יװ ןּבעל ןשידיי ןגעװ ןעגנופַאש עצנַאג

 ןענעז ןפיט עשידיי .םזילַארּוטַאנ ןוא םזיוויטיזָאּפ ןתעּב ,ןטייצ

 ףןּבענ-"ןליוּפ-גניא טייז ,ןעגנופַאש עשילױּפ יד ןיא בורל

 יעד זיא'ס ןוא ,קידנעײגכרודַא זיולּב טּפַאכעגפיוא ,ןטלַאטשעג

 סָאד יו ,הנוּכ סרּבחמ םעד ןעמוקַאּבוצסױרַא רערעוװש רעּביר

 .םירבח עריא ןוא ןאקשעשזרָא ייּב לַאפ רעד ןעװעג זיא

 עקידרעירפ יד וצ ןטסטנעָאנמַא זיא טייצ רעד טיול

 יב .טנָאמײיװ .נַאטס .דַאלװ ןעגנוטכיר עשירַארעטיל

 ַאֹּב רעקיטלַאװעג ןוא טײקלַאינעג רעשירעלטסניק רעצנַאג ןייז

 טשינ ןעגנורצדליש-ןדיי ענייז ןיא ךָאד רע זיא--טייקיצפ-סגנוטכַאּבָא

 .וויטקעיּבָא ןּבילּבעג
 ליוו (ײַאנַאצעיּבָא ַאימעיז;) "דרע רעטגָאזעגוצ ןייז ןיא

 עשטייד יד-טײקשיטנַאמָאר רעשיליוּפ רעד ןלעטשנגעקטנַא רע

 רעּבָא חע טָאה .טײקטציּפשעגרעּביא עשידיי ןוא טייקרעטכינ
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 םעד טרישזרַאש קרַאטש וצ ןוא דצ ןייא טריזילַאעדיא ליפוצ

 -נַא יד תעּב ,ןלָאמעג לעה וצ זיא טיײײקשילױּפ סָאד :ןןטייווצ

 .רַאפ יד זַא ,רּבחֹמ ןטימ ןייז םיּכסמ ןָאק'מ .לקנּוט וצ ערעד

 סעשטלַאס ,סלּפמיג ןוא סנָאק ,סדרַאנרעּב ןוא סצירָאמ ענעדייש

 ,ןֿפיט רעשזדָאל ןוא רעװעשרַאװ עטנַאקַאּב - סעניװלַאמ ןוא

 יקסװעשַארק טרעדלישעג םיא רַאפ ןיוש ןּבָאה סע עכלעװו

 רענייק ןוא שיטַאּפמיס רעייז טשינ ןענעז-,שטיװעלַאװַאג רעדָא

 רעלָאמ רעד ,טנָאמייר רעּבָא .ןקידייטרַאפ ןלעװו טשינ ייז טעװ

 ןקידנטעּברַא םעד ןגיוושרַאפ ירמגל טָאה ,שטנעמ-סטעּברַא ןופ

 יסעשטנאמ ןשיליוּפ ןוויטקודָארּפ ןופ לייט סלַא ,טולַאּב ןשידיי

 עכלעוו ,שזדָאל ןיא טיונ עשידיי יד טשינ טנָאמרעד רע ;רעט

 ןענעק טזומעג טקנידַאּבמוא טָאה רע

 טרעקעגּפָא ןּבעל ןשיטָאטש ןופ ךיז טָאה רע ןעוו ןוא

 סָאד ,עייּפָאּפע-םירעיױּפ עסיורג יד ןּבירשעגנָא ןוא ףרָאד םוצ

 טשינ ךיוא ךיז רע טָאה ,"םירעיוּפ, קרצוו עטרימערש-לצָאצ

 ןלַאקירעלק ןוא זָאכיסּפ ןשיטימעסיטנַא ןופ ןעיירפַאּב טנעקעג

 :שטנעמ ןייק טימ ןצקנָאשַאּב טשינ טרָאד דיי ןייז ןוא קילּב

 ,דיי רעלעג ַא ,לקנַאי רעקנעש רעד זיא סָאד .הרוצ רעכעל

 ,ףרָאד ןופ גרטקמ רענעטלָאשרַאפ רעד ,תועשר עטרעּפרעקרַאפ

 .זייּב סָאדלַא וצ םירעױּפ יד ןָא טדער סָאװ

 ןּופ רעקנעש סטנָאמייר ּפָא ןלייט רָאי טרעדנּוה טעמּכ |

 ןשיװצ רעּבָא טסַארטנָאק ַא רַאפ סָאװ -- ,לקנַאי סעשטיוועקצימ

 תמאּב .סטוג ןוא סטכעלש ,טכַאנ ןוא גָאט :סלקנַאי עדייּב יד

 -עג ןּבעל ןופ טשינ ,לַאער טשינ לקנַאי סטנָאמיײר זיא רעּבָא

 ןיוש אטושּפ ַא ןוא ,ןַארַאפ טשינ ןיוש זיא רע ?ייו ,ןעמונ

 ןגָאלשרָאפ סיקצישַארק יצַאנגיא םּורָאו .טרעדלישעג שלַאפ

 ןּוא סעמשטערק יד ןּופ ןדיי ןגָאירַאפ וצ "ילָאטסדָאּפ ןַאּפ , ןּופ

 עגונּב ,לייט ןטשרע ןיא זיולּב ןענעז - דרע ףיוא ןצעזַאּב יז

 זיא רעמשטערק סלַא ףרָאד ןיא ;ןרָאװעג םיוקמ ,ןדיי ןפדור

 וצ ,ןּבילּבעג טשינ רוּפש ןייק ןליוּפ-סערגנָאק ןיא ןדיי ןופ

 ןוא ןזָאלעגוצ טשינ ייז ןעמ טָאה רעּבָא טפַאשטריװדנַאל

 ףרָאד ןשיליוּפ ןיא רַעקנָעש רעשידיי סטנָאמײר .טשינ טזָאל'מ
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 .סיוא ןַא רעּבירעד זיא - טרעדנוהרָאי אזא טפלעה עטייווצ יד
 ,םזינָאוכַאנַא ןַא ,רוגיפ עטרעלקעג

 טָאה ןטיונ עשידיי רַאפ שינדנעטשרַאפ ערעסערג ליפ
 .עשז ןַאּפעטס ,רעלטסניק-עזָארּפ רעטסערג סנלױּפ טַאהעג
 : .יקסמָאר

 ײזרדנַאי ,קרעװ עטסעירפ ענייז ןופ םענייא ןיא ןיוש
 רעױּפ םוצ טסַארטנָאק סלַא ןזיוועג יקסמָארעשז טָאה ,"קצדאר
 .ָאק ןשידיי םעד ,עװכיל טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,לָאיּבושטש
 טײטשַאּב סע ןגעמרַאפ סעמעװ ,יקסלָאּפצעינָאק ּבייל טסינָאל
 ייוצ ,עלָאדָאטס ַא ,ּבּוטש ןייא טימ עטַאכ רעמירָא ןַא ןופ
 ,רערַאד ַא יקסלאּפצעינָאק ביל .ךעלרעדניק עטּפָאכ ַא ןוא ןגיצ
 ,דרע לקיטש טנשריעג ןייז ןילַא טעּברַאַאּב ,רעקידנעקניה ַא
 ןענַאּפשנײא ןומ ,ןרעקַא םּוצ דרעפ ַא טגרָאּבעג םיוק טמוקַאּב

 טסינָאלָאק רעשידיי רעד .ןעינָארּב םוצ ּביײװ ןייז רעדָא ךיז -

 ,עצַארּפ רערעװש רעייז ףיוא טקוקעג טשינ ,עילימַאפ ןייז ןוא

 טשינ לָאז ּבײל ןעו ,ןעגנַאגעגרעטנוא ןטלָאװ ייז ןוא ןרעגנוה

 .ןעגנוקיטפעשַאּב עקיטייז ךרּוד ,םינפוא ערעדנַא ךרּוד ןענידרַאפוצ

 טעּברַא רע :הכאלמ-לעּב לקיטש ַא רע זיא לּכ םדוק

 .סעװשעדָאּפ ענרעצליה טימ רעדעל טלַא ןופ סעּפערט סיוא

 טלטעּב רעדָא טפיוק ,ּבּוטש וצ ּבוטש ןופ רע טייג רעטניוו

 ענייז סיוא טעּברַא רע עכלעוו ןופ ,גרַאװכוש עטלַא סיוא

 -עצ ,דלַאװ ןיא עקיסָא ןַא סיוא רע טקַאה הקיּתשּב .סעּפערט

 -עװ ַא ףיוא םײהַא יז טּפעלש ןוא ךעלקיטש ףיוא יז טדיינש

 ,ּבײװ ןטימ ןעמַאװצ ןייא ךיז טנַאּפש רע ןכלעװ ןיא ,עלעג

 ןוא לּפָאטנַאּפ-ץלָאה ענייז טייצ-רעטניוו סיוא רע טעּברַא ױזַא

 רע טּבעל ןיפרעד .םירעיוּפ יד וצ גנילירפ ןיא ייז טפיוקרַאפ

 םישדה-טינשרַאפ יד ןיא .יַאמ ןוא ?ירּפַא םישדח יד ןיא

 ,ףרָאד ןיא האובּת סיוא טלעפ סע ןעװ ,ילוי ןוא ינוי ,רעדיוװ

 .רַאפ ןוא טיורּב ךעלּבעל לטעטש ןיא טידערק ףיוא ּבייֵל טמענ

 יד .טנופ ןפיוא טסנידרַאפ ןשָארג ַא טימ ףרָאד ןיא ייז טפיוק

 ,רעּבמעטּפעס ןוא טסּוגױא םישדח יד ןּבײל רַאפ ןענעז עטסגרע

 טינש ףיוא קעװַא טייג גנורעקלעפַאּפ עשיפרָאד עמירָא יד ןעו
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 ןייג ּוצ רעכַאװש וצ ַא ,ּבײל ןוא דמערפ רעד ןיא טעּברַא
 ,ףרָאד ןיא טמַאזניירַאפ טּביײלּב ,רעטעּברַא-ןיו? סלַא ןטעּברַא
 עשיפרָאד יד ןעמוק ןוא ןעײג קיטסול .טיױנ ןופ קידנעייגסיוא
 רעטשלחרַאפ רעד זיולּב ,טעּברַא רעד ןופ ןוא וצ רעניואוונייא
 .גרעװקיטייצ יד ןשיװצ רעטניײװרַאפ ַא םורַא ךיז טיירד ּבייל
 ּוצ ידּכ ,רענרעק עינ יד ףיוא טרַאװ ןּוא ןרָאק ןטייּב עקיד
 .ןסענָא טַאז ךיז ןענעק

 אקעשזר ַאנרעיװ,) "ךייט ןעיירטעג , סיקסמָארעשז ןיא
 ,עניילק יד ןירעפלעה עיירטעג ַא סעצנַאטסװָאּפ יד רַאפ זיא
 טניואו יז .רעמשטערק-ףיוה ןופ רעטכָאט יד ,הקבר עליטש
 ךיז ןציירק ןגעװ יד ואװ ,ךַאילש ןטיירּב םייּב עמשטערק ןיא
 יד עידומ יז זיא רעטילימ ןדמערפ ןּופ גנוגעװַאּב עדעי ןוא
 עליטש ענעי ןּופ ענייא זיא הקבר .עקידנעטשפיוא עשיליױּפ
 .ןרָאװעג טנָאמרעד ןיוש זיא'ס עכלעוו ןגעװ ,ןדלעה:עינַאטסוװָאּפ

 וצ גנּויצַאּב עוויטיזָאּפ ַא ןײמעגלַא ןיא טָאה יקסמָארעשז
 ןכעלטפַאשלעזעג ןקרַאטש ַא טימ רעלעטשטפירש סלַא - ןדיי
 .עּפמעט ןכעלדניפּפמע ןוא ןעגנואיושנָא עלַאקידַאר טימ ,שוח
 ,ןפיט עשידיי ענלצנייא סיקסמָארעשז ןענעז ךָאד .טנעמַאר
 טשינ ,טעטילַאודיװידניא רעיײז ןגעװ ךיז טלדנַאה סע ּבױא
 ןשידיי ַא ןעעז וצ טניאװעג זיא'מ תעּב .שיטַאּפמיס רעייז
 .אק ּבײל טמוק - ןטנערּברַאפ-ןּוז ,ןקיצײלּפ-טיײרּב ַא טסינָאלָאק
 דרָאֹּב טימ ,עּברעװ רעטמורקרַאפ ַא וצ ךעלנע סױרַא רעלאּפצעינ
 סָאװ ,"אקעשזר ַאנרעיװ, ןופ עלהקבר .ךָאמ ןופ יװ תואּפ ןוא
 ךיוא טמוק ,טומ ןוא טײקיליװרעּפּפָא ןופ רעדנואוו טזיײיװַאּב
 סָאװ ,קיצומש ,סענוטלָאק טימ ,םורטסנָאמ ַא יװ שיזיפ סױרַא
 שיטַאּפמיס קירּביא טשינ .ןשַאװעג טשינ רָאי ריפ ןיוש ךיז טָאה
 ןּופ עטכיש עג, רעד ןיא טריװ.זיה רעשידיי רעד :ןענעז
 יקצינלצימכ רָאטקָאד רעשידיי רעד ,(וכעזרג עיעזד, "דניז
 רעײז טימ ,(ינמָאדזעּב עיזדול "םײײה ןָא ןשטנעמ, ןיא
 טָאה תונורסח ?סיּב שפיה ַא ;טייקשיטסיאָאגע רענעכארּפשעגסיוא
 ,"ַאשַאדוי עינַאצַארװַאנ, ןופ סעלעּפיּפ שרעה ךיוא

188 



 י/ג ןופ העּפשה רעד רעטנוא ךיז טקעװ סע ןסיוװעג סעמצוו

 .ןזיירק עלַאקידַאר עשיליוּפ עסיוו

 ןעגנורעדליש סיקסמָארעשז דנרעטישרעד ןענעז רַאפרעד

 יד ןענַאטשרַאפ טָאה רע .ןּבעלןסַאמ ןשידיי ןופ סענעצס ןוא

 .רעליוק יד ןופ ,ָאטעג ןופ תולד םעד טליפעג ,טיונ עשידיי
 טייקיזָאלטכער ןוא טײקמערָא עשידיי יד קידנטכַארטַאּב ,ךעלסעג

 עלַאיצָאס עטסקידנענערּב יד ןופ טײק רעד ןיא גניר סלַא

 .ןרעװ טזעלעג ןטסכיגמַא יװ ןזּומ סָאװ ,ןליוּפ ןיא ןעמעלּבָארּפ

 -עג ךעלרעה יד ןיא סױרַא ןעיירש ןעגנואיושנָא עקיזָאד יד

 ןיא ןסַאג עשטָאמס ןוא ענלַאמכָארק ןּופ רעדליּב עטרעדליש

 ןוא טיױנ יד ואו ,,גנילירפ-ברע, ןוא "םייה ןָא ןשטנעמ,

 רעצנַאג ריא ןיא טניישרעד עסַאמ רעשידי רעד ןופ תולד

 .טײקטעקַאנ

 םנּופ טייקילייה יד טקידערּפעג טָאה סָאװ ,יקסמָארעשז

 ןיא ןעזעג טָאה סָאװ ;ןהלועַאּב טשינ רָאט'מ ןכלעו ,ןשטנעמ

 טָאה - ,ןעניוש זומ'מ עכלעװ ,ךיז רַאפ טלעװ ַא שפנ ןדעי

 ןקידנדיל םעד ןּבעל ןופ קיגַארט רעד ןיא טקילּברעד ךיוא

 ןוא ןטצושעג .ַא ןעז םיא טלָאװעג ןוא דיי ןטעשטומרַאפ ןוא

 ,ןעזרעד טשינ רעּבָא טָאה יקסמָארעשז סָאװ .ןטקיטכערַאּבכיײלג
 ןַא ןוא טּפַאשרעטעּברַא רעשידיי ַא ןופ ץנעטסיזקע יד זיא

 ,רענעגייא ןַא וצ קיניזטסואװַאּב ןּבערטש סָאװ ,ץנעגילעטניא

 -ָאיצַאנ ַא ןיא קיטסייג ךיז ןּבעלסיוא וצ ,רוטלוק רעלעניגירָא

 *ויטקּודָארּפ רעטרעכיזעג ַא ןּופ עזַאּב רעד ףיוא הביבס רעלַאנ

 ןשידיי םעד ןעזעג טָאה יקסמָארעשז .ץנעטסיזקע רעשימָאנָאקע

 רעדָא הכאלמ-לעּב ןּוא רעלדנעה ןעמירָא ךעלקערש םעד ,ןצּבק

 ױזַא רעּבָא ,טנעגילעטניא ןטרי?ימיסַא ןשיטסילַאירעטַאמ םעד

 ןטריזינַאגרָא ןַא ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעװ טסּואװעג טשינ יװ

 ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עשידיי ןופ ,ןּבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי

 יד ןיא טשינ ייז טצז'מ סָאװרַאפ ,ןדיי וצ תומּוערּת טָאה רע

 טשינ רעֹּבָא ךיז זיא - ,ירטסודניא:סיורג רעד ןיא ,ןקירּבַאּפ

 .רַאפ ןוא טײקמערָא רעשידיי רעד ןופ תוּביס יד זַא ,רעשמ

 *ערגַאּב ןרָאי רעטרעדנוה ןופ אצויילעוּפ ַא ןענעז טייקטלּפירק
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 .ָארּפ וצ ןדיי ןזָאלוצ טשינ ןופ ,ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא ןעגנוצענ
 סָאװ ףמַאק ןרעווש םעד ןעזרעד טשינ טָאה רע .טעּברַא רעוויטקוד
 ,גייצקרעװ ןוא דרע רַאפ עסַאמ רעשידיי רעד ןיא ןָא טייג
 ןגעוו קידנסיװ טשינ .ץַאלּפסטעּברַא ןַא ךיז ןרעּבָארעד רַאפ
 דיי רעדעי זַא ,ןגָאז וצ טיירג רע זיא ,לגנַארעג ןקיזָאד םעד
 ףיוא ןרעכיײרַאּב ךיז ןוא ןצעמע ןרַאנּפָא ןגעװ דימּת טכַארט
 ןוא עקידוװעריר ןופ ץוּביק, ַא ןענעז ןדיי זַא ,ןוּבשח סמענעי
 שטָאכ -- ,"סעקינטסַאּפ ןוא טסוּפ ,סלטּבילעוּפ עקידנעלּפעלּפ
 .טפַאשלעזעג ןוא רעכעלשטנעמפ רעד םיא טרעטַאמ קיטײצּכיײלג
 םעד טגערפ ַאקירַאּב ירַאזעצ ןוא .ןדיי עגונב בוח רעכעל
 םעד ןרעסעּברַאפ ריא טליװ ױזַא יװ, :ץעציװָאיַאג ןַאמ-הכולמ
 יָנןדיי ָאטעג ןיא עטסערּפעגפיונוצ יד ןופ בצמ-סנצעל

 .עשז ןעװעג טשינ לָאמניק רעּבָא זיא ץנעװקעסנָאק
 עגַארפ-דיי רעד ןיא ךיא ךיז טָאה רע ןוא ,עבט סיקסמָאר
 םיא ייּב טייגרעד לָאמלײט שטָאכ ,טנכייצעגסיוא טשינ טימרעד
 רעד ןיא ליּפשייּב םוצ יװ ,לָאפמיס ַא ּוצ "דיי, ןעמָאנ רעד
 ,"ַאיצישז ַאדָארא) "ןּבעל ןופ טײקנײש

 עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד סָאװ ,ןעגנוטיירגוצ יד ייּב
 רעד רעטנוא ,גנוטסעפ רעד ןיא לענוט םעד קידנּבָארג ,ןכַאמ
 ךיז טניפעג ,יקצולזָאר רטָאיּפ ריציפָא:עירעליטרַא םנופ גנוריּפנָא
 ,רעטעצשטומעגסיוא קרַאטש ַא ,רעשיטילָאּפ רעשידיי רעד ךיוא
 . .סיפ יד ףיױא םיוק ךיז טלַאה סָאװ

 ַאוַא רָאפ טמוק טנַאטסערַא םעד ןוא ןיקצולזָאר ןשיווצ
 :סעומש

 ?וטזיּב רעוװ, --
 ,עדנוקעס ןייק ףיוא טעּברַא יד קידנסייררעּביא טשינ

 ,לכיימש ַא טימ ןוא ךיוה רעד ןיא ןוטעג קוק א רענעי טָאה
 | :טרעפטנעעג ,ןייּפ םענדָאּפ טימ לופ

 ,ךיי א שי

 !?ָאד וטסציז סָאװרַאפ --

 : .טנוּב ַא רַאפ -

 {ןעמעוװ ןגעק --
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 ,גנוקירדרעטנוא ןגעק
 ּ!ןוטעג ךעלטנגייא וטסָאה סָאװ

 ...טפמעקעג ּבָאה'כ --
 ?ױזַא יו --

 ,טנעקעג ּבָאה'כ יו
 ןליצ רעסָאװ רַאפ

 ןופ גנוקירדרעטנוא עקירעיטנזיוטייװצ יד ןפַאשּפָא ןרַאפ --
 .קלָאפ ןשידיי

 !טשינ םענייק טקירדרעטנוא קלָאפ ןייד ןוא --
 .ָאי טקירדרעטנוא --
 ןענעק וצ--טייהיירפ רעמ ןּבָאה טלָאװעג ױזלַא וטסָאה --

 ! ןקירדרעטנוא
 .עטקירדרעטנוא יד רַאּפ טפמעקעג ּבָאה ךיא .,ןיינ --
 ?ןפילטנַא ןיא טציא טיײטשַאּב ףמַאק ןייד ןוא --
 .ןפיולטנַא - טציא זיא ףמַאק ןיימ --
 ןּבָארג םייּב ןטסרעסיוא םוצ טגנערטשעגנָא ןענעז עלַא

 ךיוא טוט סָאד .יירפ ןרעװ וצ רעכיג סָאװ ידּכ ,לצנוט םעד
 דיי רעד .טײקכַאװש ןופ תושלח ןיא טלַאפ רע זיּב ,דיי רעד
 ,טקירדרעטנוא ןטסגנעלמַא לייוו ,ייז ןופ רעטסכַאװש רעד .זיא
 טָאה רע .טפדורעג גנַאל ױזַא ןיש טרעװ המוא ןייז לייוו
 רָאנ ,טייהיירפ יד ךיז ןטרַאװרעד וצ ּוליפַא חֹּכ ןיק טשינ
 .רעירפ טשלח

 טשינ טרעפטנע ,זיא רע רעװ ,הלאש סיקצולזָאר ףיוא
 טימ ,ןעמָאנןעילימַאפ רעדָא ןעמָאנ ןייז טימ טנַאטסערַא רעד
 ַאזַא טרָאװ ַא טימ ,"דיי, טימ רָאנ ,ךַאפ רעדָא דנַאטש ןייז
 ,ליפיוזַא טגָאז סָאװ ,לָאּבמיס ַא רעּבָא זיא סָאװ ,ןטושּפ
 ,ןּבמָאטַאקעה ןופ ןטייצ יד ןיא "טסירק, טרָאװ סָאד לָאמַא יו
  .טפַאשרעה סנָארענ תעּב

 ןצנַאג ןרַאפ טשינ טנַאטסערַא רעד טוט ןפמעק ןוא
 סע ּביוא לייוו ,עטקירדרעטנוא יד רַאפ רָאנ לארשי קלָאפ ןקיטנייה
 המוא ןייז ךיוא הליממ טעװ ,גנוקירדרעטנוא ןדנּואוושרַאפ טעוו
 : .ןייפ ןקירעיטנזיוט ןופ ןרעװ טיירפַאפ
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 ןדיי עגונּב גנּויצַאּב ערעכעלטייד ןוא קילּב ןרערָאלק ךָאנ א
 רעד ,ןיורק ריא ןוא "ןלױּפ-גניי, ןופ רעריפ רעד טַאהעג טָאה

 =סיוװ װ ַא ל סינ ַא ט ס ,רעקיטנַאמָארָאענ רעשיליוּפ רעטסערג
 יקסנַאיּפ

 ןייז ןיא םזָיָארעה ןוא םזיטנַאמָאר ןפיוא טקוקעג טשינ

 ןוא - טייקכעלקריוװ יד ןעזעג ךָאד יקסנַאיּפסיװ טָאה ,ןּפַאש

 רעסעּב ליפ ,טלַאטשעג רעתמא ריא ןיא -- ריא ןיא ןדיי ךינא

 ייס זַא ,שיטסירעטקַארַאכ .ןטסילַאער ןוא רעקִיַאזָארּפ ךס ַא יו

 רעד ייס ,שטיוועיקצימ ,םזיטנַאמָאר ןשיליוּפ ןופ רעקיסַאלק רעד

 יזָאד יד ,יקסנַאיּפסיװ ,םזיטנַאמָארָאענ ןשיליוּפ ןופ רעפַאש רעד
 ןטימ ןעגנוטכיר עשירַארעטיל ייווצ יד ןופ ןעייפירָאק ייווצ עק

 .קַארַאכ יד ןענעז סָאװ ,סָאטַאּפ ןלַאנָאיצַאנ ןשיליױּפ ןטסקרַאטש
 ןּבָאה'ס עכלעוו ןיא ןוא עיזצָאּפ רעשיליוּפ רעד רַאפ עשיטסירעט

 יד-.ןלַאעדיא-סקלָאפ עשיליוּפ יד טקירדעגסיוא ןטסטלוּבמַא ךיז

 ןפיט ןפיוא ןקילּב עכעלנע טַאהעג ןּבָאה ןטעָאּפ ייווצ עקיזָאד
 רעד טשינ טלעפ רעּבירעד .ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ ןופ דנוּבנעמַאזוצ

 -ָאיצַאנ םעד ּפָא ןעלגיּפש סָאװ ,ןעגנופַאש ערעייז ענעי ןיא דיי
 לה ,גנואוש ןוא ןּבע ןלַאנ

 ,ץוּביק ןשילױוּפ םנופ ןטנעמָאמ ענעּבױהעג ןיא .,ךוּפיהל
 -ַאֹּב םייּב יװ ,ןּבעל ןלַאנָאיצַאנ םניא ןשינעעשעג עקיטכיוו יב

 גנורעדירּברַאפ רעד ייּב ןוא "שועדַאט ןַאּפ, ןיא ףמַאק-סגנואיירפ

 -ע ס ע װ, סיקסנַאיּפסיװ ןיא ןומה ןטימ ץנעגילעטניא רעד ןופ
 .ןרוגיפ-טּפיוה יד וצ ןרעהעג .ןלָאר עקיטכיוו-ןדיי ןּבָאה ,"עיל

 + ,עלעכַאר סיקסנַאיּפשיװ ןוא לקנַאי סשטיוועיקצימ ןענע! עכלעזַא
 ןוא טיײקכעלדניפּפמע רעשיריי רעטלגילפַאּב רעייז ט*4 סָאװ

 רעד ןופ ָאװינ םעד ייז ןּבוהרעד טיײקשילַאקיזומ רעטאעריעג
 .הביבס רעדמערפ-ּבלַאה ןוא רענעגייא-ּבלַאה רעקימורַא

 -סלָאמַאד רעד ףיוא עריטַאס עשיטילָאּפ ַא זיא ?עילעסעװ,

 טשרעהַאּב טרעװ ץלַא ןעו ,טייקכעלקריוו רעקירעיורט רעקיד
 טשינרָאג זיא ןעמענ עקילָאמַא ץוח ַא ןוא עזַארפ רעד ןופ

 *-עדירּברַאפ ןגעװ ,ןלַאעדיא ןגעװ טשרמולּכמ טדער'מ .ןּבילּבעג
 יד ןופ םורָאװ ,זיולּב לעטשנָא ןַא סע זיא רעּבָא םלועל ,גנור
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 טי

 טייכיניזטבייל רעדָא ןסערעטניא-ענעשעק סױרַא-ןקוק תוצילמ עלַא
 :ריטַאנ יד ןענעז טײקיצרַאהנּפָא ןופ טרּפ ןיא .עירעטעקָאק ןוא

 ןייז ןוא השמ רעקנעש רעד :ןרוגיפ עשידיי ייווצ יד--עטסכעל

 טקירדעגסיוא טָאה יקסנַאיּפסי עכלעו ךרוד ,לחר רעטכָאט

 .עגַארפןדיי רעד ןוא ןדיי ףיוא גנּואיױשגָא ןייז
 זיא סָאװ ,עיצַאיצנערעפיד יד דמערפ טשינ זיא םיא

 יַאֹּפ רעמ טשינ ןעק'מ זַא ,טסייו רע ;ןדיי ייּב ןעמוקעגרָאּפ
 ץלַא ןוא עסַאמ עכעלטייהנייא סלַא לארשי.תסנּכ יד :טכַארט

 ."סעדישז,; סע קירדנפּורנָא ,ןירַא ּפָאט ןייא ןיא ןפרַאװ ןעמַאזוצ

 .םגיא טרעּפרעקרַאפ זיא ןדיי רוד רעטלַא רעד ּביוא ,רעּבירעד

 ד ,ןירק ןוא ץלָאטש ןייז זיא ,השמ רעקנעש רענַאיצילַאג

 -עטניא רעשידיי רעד ןופ גנוריציפינָאזרעּפ יד ,לחר רעטכָאט

 עד טימ טּבעלעגנייא ןוא ןעמונעגכרוד ךיז טָאה סָאװ ,ץנעגיל

 ןשילױּפ ןרַאפ שינעדנעטשרַאפ ַא טָאה יז .רוטלוק רעשיעֿפָאריײא

 'רוטלוק רעשילױוּפ טימ טּפַאזעגכרוד זיא יז ;ןפַאש ןקיטסייג

 ריא קנַאד ַא - ,לגּוסמ ,ןיקסנַאיּפסױו טיול ,ּוליּפַא זיא ןוא

 ןליפ ּוצ סָאמ רערעקרַאטש ַא ןיא - ,טנעמַארעּפמעט ןקידחרזמ

 ןקַאילָאּפ יװ ,עיזעָאּפ עשילױּפ עדמערפ-ןגייא ,עטייוו-טנעָאנ יד

 ףיוא רב רעיא ?גוסמ יז זיא סָאטַאּפ ןלַאעדיא ריא ; אפוג

 .הביבס רעשיליוּפ-ןייר רעד

 ןופ סעיצַאריּפסַא יד ,תמא ,טשינ טָאה השמ רעקנעש רעד

 סרעטכָאט רעד זיא רעצ רעטסצרג ןייז .לקנַאי סשטיוועיקצימ

 רַעּפ םעד עטגונּב טײקלַאטנעמיטנעס ןוא טײקשיטַארקָאמעד
 ןעקנורש םייּב טידערק ןסיורגוצ ַא רַאפרעד *א טיג ימ
 טסַאג רעטגײלעגנָא קרַאטש ַאזַא טשינ עקַאט רע זיא .(פנארּב
 ןוא שימייה ױזַא טשינ ךיז טליפ ,הביבס רעשיליוּפ רעד ןיא
 ןעמּוק ןייז רַאפ ךיז טרעפטנערַאפ רָאנ ,לקנַאי יװ םיטניא
 ןטימ ןַאּפ םנופ גנורעדירּברַאפ רעד וצ ,עקנותח רעד ףיוא
 | ,רעוּפ

 :טדער בוט-םוי ןשיליוּפ-לַאנָאיצַאנ ןסיורג ַאזַא תעשּב ּוליפַא
 -געמַאװצ עשיליוּפ-שידיי סָאד זַא ,ןייא טשינ יקסנַאיּפסיװ ךיז
 ,ןתח רעד שטָאכ ןּוא .טקַאפ רענעעשעג ַא ןייז לָאז ןּבעל
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 טשינ טָאה רע זַא ,ןהשַּמ טסיירט ,טײקיצרַאהנּפָא-טשינ ןייז טינ

 רימ, :דיי רעד םיא טרעפטנע ,טסיירדמוא ןייז וצ הּביס ןייק

 "ביל טשינ ךיז ןּבָאה סָאװ ,טניירפ עכלעזַא ןענעז

 ןּביילּב ?יו רע .םענייָא וצ הנעט ןייק טשינ השמ טָאה

 ,גנודיילק רעד ןיא ןוא 5נַאדעג ןיא ךעלשידיי ,לטלעװ ןייז ןיא

 ןיא עמשטערק ַא ןּבעג ,ןבעל ןזָאק םיא לָאזמ רָאנ יּבַא

 ףעּבָא עגונּב .ןגָאלשכרודַא ןיוש ךיז טעװ רע ןוא ,עדנערַא
 רעד טימ ןכָארּבעג רע טָאה רוד ןרעגניי םנופ גנּויצרעד רעד
 ,גנודליּב עכעלטלעוו ַא ןּבעגעג םיא ןוא עיצידַארט רעשידיי-טלַא
 טימ לופ ,ןזעלַאּב ,טעדליּבעג ,עלעכַאר ,רעטכָאט ןייז עקַאט זיא
 .ךרד ריא רַאפ טרעדָאפ השמ ןוא - ,טנעמַארעּפמעט ןוא ליפעג
 ןטעדליּבעגמוא ,ןטסָארּפ םעד ,םיא טימ ךיז טמעש'מ ּבױא .ץרא
 ןייז -- ,ּביל רַאפ ןעמעננָא הרירּב-תילּב סע רע זומ ,רעקנעש
 ,דובּכ ןיא ןטלַאה וצ ּרע טגנַאלרַאפ רעּבָא גנילּביל

 ,עקנותח רעלַאנָאיצַאנ רעד ףיוא טמוק יז ןעװ ,לחר ךיוא
 עדמערפ ַא טלָאװ יז יװ ,ןעמוק ריא רַאפ ךיז טרעפטנערַאפ
 ףיוא יװ ,רעהַא ןסירעג ךיז יז טָאה ןטייװ ןופ שטָאכ ,ןייז
 ןייז וצ רָאנ יּבַא עטָאלּב ןיא ינק יד זיּב ןכָארקעג ,ןעלגילפ
 יז זיא לרעטאלפ ַא יװ .גנורעדירּברַאפ טרעייפ'מ ואוו ,טרָאד
 ןטייװ ןופ יז טָאה סעכלעװ ,רעייפ םוצ ןעילפוצ רעהַא ןעמוקעג
 ןענערּבּפָא ןעלגילפ עריא ייּברעד ךיז ןעק יז שטָאכ ,טקָאלעג
 םוטנלױּפ ןטימ טרילפ רעכעלקילּבנגױא ריא זַא ,טסייװ עלעכַאר
 :ףוס םעד ןיוש טסייװ יז ןוא רעטפַאהרעױד ןייק טשינ זיא

 יד ואװ ןיהַא ,עלייו ַא ףיוא זיולּב ןעמוקעג ןיּב'כ.,,, --
 ?רעטַאלפ-טכַאנ ַא יװ ןעמוקעג ןיּבכ ,דיירפ לופ זיא עטַאּכ
 לעװ'כ ,ּפמָאל רענעדנוצעגנָא ןַא ןַארַאפ זיא'ס ואוו ,טילפ סָאװ
 .רָאפ ךייא רימ לעװ ןוא םיה ַא קעװַא הצנכה טימ רעּבָא
 ",.,ןטייוו ןופ זיולּב ןלעטש

 גנַארד ןקרַאטש ןוא טייקשיליוּפ ריא ףיוא טקוקעג טשינ
 עלעכאר ךיז טליפ ,םינכש עשילױּפ יד טימ ךיז ןּבעלוצפיונוצ
 זיא ןּבעלנעמַאזוצ סָאד .הנותח רעדמערפ ַא ףיוא חרוא ןַא יװ
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 ןעלצכַאר ןָאק רעכלעװ ,ןינע רעשיטעדָאעט ַא זיודּב לייוורעד

 :עגַארפ סעלעכַאר ףיוא .ןקידירפַאּב טשינ

 ןוא רעיורט ןטסקיצרַאה ןײמ טימ ןַיז טעװ סָאװ --

 - "?ןרעטש ןיימ ףיוא ערַאמּפ רעד טימ

 : רעפטנע ןַא יז טמוקַאּב

 סָאד !רוטַארעטיל ַא ןַארַאפ ןעד זיא סָאװ וצ ןוא --

 ,םרָאפ זיא'ס רערעסָאװ ַא ןיא טסנּוק רעד ןיא ןיירַא טעװ

 ןַאמָאר רעדָא ,קיריל רעדָא ,טענָאס סּלַא ;סע טעװ ןײרַא רָאנ

 ",רָאג
 ייא ןליפעג עטסקיצרַאה ןוא עטסכעלצרעמש סלחר רעּביא

 :עגַארפ ריא ףיוא .ןעמ טריזינָאר

 ײיץרַאה ןײמ ןופ קיזּומ רעד טימ ןייז טעװ סָאװ, -

 - "?ךייא ּוצ עּביל רעטסקיצרַאה ןיימ טימ

 רעטסערג רעד טימ ןלעװ, ייז ךיוא זַא ,הבּושּת יד זיא

 ."ןרעװ טרעדלישעג טײקכעלטקניּפ
 .ץלַא זיא סָאד
 ,םּוטנלױּפ םוצ ןרעטנענרעד טלָאװעג אקוד ךיז טָאה עלחר

 8 ףיוא טרָאד רעּבָא ןּפָארטעגנָא ,ןרילימיסַא טלָאװעג ךיז

 יטימ טייקטיירג ריא ףיוא טקּוקעג טשינ .סיוטשקירּוצ ןקרַאטש

 תבוט? ןטעּברַאוצטימ ןּוא םיבוט-םוי עלַאנָאיצַאנ עשיליוּפ ןעװַארּפּוצ

 -עטניא ןוא םוטרעגריפ ןשילוּפ םייּב יז טנגענַאּב -- ללכ םעד

 זיא םוהּת םעד .ךיז וצ גנּוטכַארַאפ ןוא ןליוומוא ןַא ץנעגיל

 .ןקירּברעּביא וצ רעווש
 . ןסױטשּוצנָא טכיל ךיז זיא - ןּופרעד תוּביס יד ןגעו

 טריקסַאמ ןרעװ עּכלעװ ,ןסערעטניא-ןּפורג ןוא-ןסַאלק ןענעז סע

 רעד רַאפ ארומ יד זיאס ;לטנַאמ ןשיטסילַאנָאיצַאנ ַא טימ

 ןּופ לָאּפָאנָאמ םעד .ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ ץנערוקנָאק

 ןעמ ליװ ןדיי םעד .ךיז רַאפ ןטלַאהַאּב ןעמ ליװ ןטסנידרַאפ

 א זיא רע ואװ ,ּבָאה םיא זומ'מ ואװ ,טרָאד זיול ןרירעלָאט

 .טקעיּבָא רעמעװקַאּב
 גג"א רעד ,"עילעסעװ, ןופ חלג רעד עקַאט טוט יװַא

 ןײלַא סָאװ וצ .טרידנערַא השמ עכלעוו ,עמשטערק ןופ רעמיט
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 -עק'מ ּבױא ,רעױּפ ןעמירָא םנופ רעצונסיוא סלַא ןטערטסױרַא
 ןָארּפ !דיי ןכרוד ןוט סע ןעק'מ ּבױא ,לזאזעל רש ַא ןּבָאה
 --קנעש ןּופ רעמיטנגייא ,ץירּפ רעד - ןפנָארּב רעּבירעד טריצוד
 סלַא גייצקרעװ טוג ַא רעּבָא זיא רעקנעש השמ ,חלג רעד זיא
 .ָארַאּפ םנופ טיוה יד ןדניש וצ ףיוא רָאטַאטַאולּפסקצ-רַאדנערַא
 םיא ןופ ןעיצסױרַא ןּפָארט ןרעטיּב ןכרוד ןוא ,רעיױּפ ןוא קעּב
 .ןשָארג ןטעװערָאהרַאפ-רעװש ,ןטצעל םעד ןצעמע רַאפ

 ןדיי ןפיוא ןּבילּב טעװ האנש יד
 ןוא טרילָאזיא ןּביילּב טשינ ליוװ יז ּבױא ,עלעכַאר ךיז זּומ

 ןכּוז ,ָאטעג ןכעלרעטלַאלטימ ןיא ןרעקוצקירוצ ןעגנּואווצעג ןייז
 -לירּב ףיוא ןזָאל ךיז ןענעק לָאז יז ,ןכלעװ טימ ,ןטעדניּברַאפ ַא
 .םיא טניפעג יז ןוא .ןכַאילש עכעלשטנעמ-ןיימעגלַא עט

 .טַאירַאטעלָארּפ רעד -- לָאכָאכ רעד זיא'ס
 עשידיי יד ךיז טפרַאװ ,םּוטרעגריּב ןכרּוד ןסיוטשעגקירוצ

 ףמַאק ןיא לָאכָאכ-טַאירַאטצלָארּפ ןטימ ןצמַאוצ ץנעגילעטניא
 ןופ גנּוײרפַאּב רעד רַאפ ,ןלַאעדיא עכעלשטנעמ-ןיימעגלַא רַאפ
 ךיז ןטלייװעגסיוא-יינ ריא ןיא טָאה יז ןוא ,טייהשטנעמ רעד
 יד ןופ ץנַאט-םיתמ ןתעּב ,קרעװ ףוס םייּב ןיוש .טרַאנעגּפָא טשינ
 ןענעז סָאװ ,ןטכיש ןוא ןסַאלק עכעלטפַאשלעזעג ענעדיישרַאפ
 ,לָאכָאכ רעד טריפמוירט ,גנַאגרעטנוא םּוצ טּפשמרַאפ

 ןוא יירפ קידתמא ןַא זַא ,טּביױלגעג טָאה יקסנַאיּפסיװ
 ףמַאק םעד קנַאד ַא רָאנ ןעײטשטנַא ןעק ןלױּפ קיגנעהּפָאמוא
 ןדנעװ ךיז ןסייהעג ךיוא ןיהַא רע טָאה ,סַאלק-רעטעּברַא ןופ
 .ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ,ןעלעכַאר

 -יֵלַּב טלייט לחר רעטכָאט ןייז ןוא השמ רעקנעש םעד
 ןעגנּואיױשנָא-טלעװ עגונּב ןטייקנדיײשרַאפ ןופ םוהּת ַא ּפָא קפס
 ענייז ןּופ טכורפ יד ףיוא ץלָאטש השמ זיא ךָאד ,גנומענַאּב ןוא
 -םַאטש ריא טימ ,רּבחמ ןטיול ,טשינ ךיז טמעש לחר ןוא ןדנעל
 -עפיט ַא ןגעװ טסואוװעג ךיוא רעּבָא טָאה יקסנַאיּפסיװ .,םיוּב
 ,הביבס רעשידיי רעד ןיא ןעמּוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סיר ןרער
 ןטנצניינ ןופ לטרעפ ןטצעל ןיא ,עילימַאפ רעשידיי רעד ןיא
 ןוא רעפיט ליפ ןעװעג זיא סָאװ ךורּברעּביא ןַא ;טרעדנוהרָאי
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 ד ןּבָאה ץעגרע ןיא לייו ,רעקלעפ ערעדנַא ייּב יװ רעטיירּב
 עלַא גנַאל יװַא טשרעהַאּב טשינ תוגשה עכעלרעטלַאלטימ
 -ילגרַאפ ןשיװצ הציחמ יד זיא'ס ,ןדיי ייּב יװ ,ןעמרָאּפ-סנּבעלי
 -ערטש ,עקידלּפַאצ-סנּבעל ןּוא ןרעטלע עטריזילַאירעטַאמ ,עטרעוו
 .רעדניק עקידנּב

 ךרוד טרעװ ןקעשָאמ ןוא ןעלעכאר ןשיװצ סיר רעד

 --"עיווָאיזדנעס ,) "ר ע ט כ י ר, ענייז ןיא טפיטרַאפ ןיקסנַאיּפסיװ

 טליּפש הביבס רעשידיי רעד ןיא .רעטָאפ ןייז ןוא ןשָאוי ןשיװצ

 .עמוא יװ ,גניי ןוא טלַא ןשיװצ ףמַאק ַא זיולּב טשינ ּפָא ךיז

 יו ,ךיוא רָאנ ,םזיטנַארוקסּבָא ןוא ןסיוו ןשיוװצ רעדָא ,םוט

 ,סטכעלש ןוא סטוג ןשיװצ ,"סעקלוריפ הנוי, סַאקסלָאּפַאז ןיא:

 סעיזּולָאק עשיטַאמַארד ןיא ןכייר ַא ,טקילפנָאק ןקיזָאד םעד ןוא

 טרעדלישעג יקסנַאיּפסיװ טָאה ,ןעגנוּבעלרעּביא עשיגַארט ןוא

 ."רעטכיר, ענייז ןיא:

 סָאװ ,לאומש רעלדניװש רעטלַא רעד ,טייז ןייא ןופ

 ןופ רעלדנעה ַא ,ןתנ ןוז ןרעטלע ןייז טימ םיתמ רעּביא טערטי

 רעקידתומימּת רעד ,טייז רערעדנַא רעד ןופ .הרוחס רעקידעּבעל
 ,ָאטעג ןופ רעמיורט ַא ,שאוי רעטמולחרַאפ רעד ןוא עלעקָאי

 .סטייקיטכערעג סנשָאוי ,ןטסּואװַאּבמוא ,םענייש םוצ רעּבערטש ַא

 ןוא ןטַאט-לבונמ יד ןגעק ךיז טעװעטנוּב ליפעג:סטייהנייש ןוא

 ןּברק ַא טלַאפ רע ןוא רעדורּב ןוא רעטָאפ ןופ ןעיירעלדניווש

 יד ךיז טקידנע ןלַאפ:טיוט ייוװצ טימ .,ןטייקסואימ יד טָא ןופ

 ייוצ ןטסָאק סעיצַאניכַאמ יד ;עידעגַארט עקידנרעטישרעד
 ןוא רעטלועַאּב שיזיפ ,רעטריפרַאפ רעד ןופ :סנּבעל-ןשטנעמי

 ןרעװ טקיטייזַאּב טזמעג טָאה עכלעוו ,עכָאדװעי רענעטצרטעצ
 ,םיאטח ענעוטעגּפָא ןופ תודע רעקידעּבעל ןייק ןייז וצ טשינ םוא

 סָאװ ,שאוי ןטקידיילַאּב ןוא ןטרעטישרעד שילַארָאמ ןופ ןוא

 .עצ ךיז טָאה ףוג רעכַאװש שיזיפ ןוא טסייג רעטלגילפַאּב ןייז
 ענעדישרַאפ ןופ שטָאכ .ןטייקניימעג עקימורַא יד ןגעק טעװעטנוּב

 .עג ,שאוי ןוא עכָאדװעי ,עדייּב ןענעז -- רעקלעפ ןוא סנּביױלג -
 ירעּביא ריא ןופ - יז :ןליפעג ענייר ערעייז ןופ תונּברק ןלַאפ
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 ןופ- רע ,ןתנ ןקידרזכא םוצ עּביל רעכעלטּפַאשנדײל ,רענעּבעג
 ,שוּפיע ןקימּורַא ןיא ןּבעלנייא ךיז ןענעק טשינ

 ךיז טנכייצ סע סָאװ ,טײקשילַאקיזמ רעּבלעז רעד טימ
 רערעקרַאטש ַא ןיא ךָאנ ךיז טוט ,"עילעסעװ, ןיא לחר סוא
 ךרוד שטיוועיקצימ יװ ."רעטּכיר יד , ןופ שאוי ןענכייצסיוא סָאמ
 --יקסנַאיּפסיװ רעקיטנַאמָארָאענ רעד ךיוא סיוא טניפעג ,לקנַאי ןייז
 רעייז טימ ןּביױהרעד סָאװ ,ןדיי ןופ טײקשילַאקיזומ עקרַאטש יד
 ,הביבס עקידתוימשג עקימורַא יד םזיטרא

 סטוג ןוא סטכעלש ,טּלַא ןוא גניי ןופ דיישרעטנוא םעד
 רעקיטערָאעט רעד טליפעג ךיוא טָאה - ןּבעל ןשידיי ןיא
 .עטשטפירש רערענָאיצולָאװער ןוא רעקיטירק רעד ,"ןליױּפ-גניי , ןופ
 ױעמַאלפ, ענייז ןיא יקסװָאזָאשזרּב װַאלסינַאטס רצל
 ךיז טניפעג ןאמלעז ןטלַא ןקידהענכה םעד ןּבעל .("עינעימָאלּפ
 םענעגײא .ןטימ זיא סָאװ טעֶאּפ רעד ,ןאמלעז השמ ןוז ןייז
 ןגעקַא דובּכ סרעטָאפ םעד ןוא ןייז ןקידייטרַאפ וצ טיירג ןּבעל
 ,רעטגָאלּפעג רעד ןּבעל ;ץירּפ ןכעלריקליוו ןופ ןעגנוקידיילַאּב יד
 -ָאװער עשידיי ןַארַאפ ןענעז עלייּב עקטוטיטסָארּפ רענעגָאלשעג
 ץּוח א ;ףמַאק ןשיטסירָארעט ןיא ןלַאפ סָאװ ,סעקרענָאיצול
 .עג הסנרּפ ?סיּב ןרַאפ זיא סָאװ ,לדיי ןקידלטעטשניילק םעד
 לציּפש םעד רעדָא הרוחס עקידעּבעל שזַא ןעלקעמ ּוצ ןעגנואווצ
 ילָאּפ ןייז ןּופ טנַאה יד טיונ ןופ טשוק סָאװ ,לעגָאפ ןרהא
 .?ערימ :ןרענָאיצולָאװער-ןדיי עגנּוי ןרירוגיפ--,טנַאטסערַא ןשיט
 ,רעוט-ןסַאמ רעד - ןַאמנעדיײז ,רענדער רעדנצנעלג רעד - ןָאס
 ימילש ,רעלּבירג רעוויטימירּפ רעד ןּוא ,ףָאזָאליּפ רעד--ןאמלעז
 ןשיטסיכרַאנַא םעד ןּבעל גרעּבנעדלָאג - טסירָארעט רעקידלזמ
 .טסַא לעּומַאס - לַאקידַאר

 .ָאװער ,רעטסנרע רעד טרירַאּב ךיוא טָאה עגַארפ-ןדיי יד
 ש ו א ע ד ַא ט ,"ןיקמָאיטָאּפ זַאינק, ןופ רּבחְמ רערענָאיצול
 הלג רעד, ןַאמָאר ןשיטסימ-שילָאּבמיס ןייז ןיא יק סנישטימ
 קרעװ עטריצילּפמָאק יד ןופ םענייא ,(?טסּוַאפ זדנָאיסק,) "טסּוַאפ
 קירעהעג טשינ ךָאנ טציא ויּב ,"ידַאיזד, סשטיוועיקצימ ךָאנ
 | | ,ןטשרָאפעגסיױא
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 סיקסנַאיּפסיװ ןוא "קערַאמ חלג, סיקצַאװָאלס ןיא יװ
 יורפ ַא "טסּוַאפ חלג, סיקסנישטימ ןיא ךיוא טליּפש ?עילעסעש
 עינעגָאמיא ,ןלָאר-טּפיױה יד ןופ ענייא גנומַאטשּפָא רעשידיי ןופ
 סיוא ןקירד - רטָאיּפ ,טנַאטסערַא ןשיטילָאּפ ןגניי ןטימ ןעמַאזוצ
 עכלעװ ,סעיצַאריּפסַא עשילױפ-לַאנָאיצַאנ עשיליוּפ עטספיט יד

 יד .ןעגנוּבערטשַאּב עכעלשטנעמ-ןײמעגלַא קיטייצכיילג ןענעז
 - טָאה סע עכלעװ ,עינעגָאמיא עכעלרעגריּבטלעװ ,עטרילימיסַא
 רעד ןופ ןָאמעד רעד טכוזַאּב-קיטסירעטקַארַאכ סיקסנישטימ טיול
 ךיז ןיא טרעּפרעקרַאפ ,עיזעָאּפ רעשיליוּפ רעטּברַאפַאּב-ןגיוּבנגער
 רעד רַאפ ןופ עידעגַארט עשילױּפ יד ייס ,עשידיי יד ייֿפ
 יד ןופ עידעגַארט יד זיא סיורג, אַא ,טסייװ יז .טייצ-המחלמ

 .יק !רעשידיי רעד וצ ךיילגרַאפ ַא רַאפ סָאװ רעּבָא ,ןקַאילָאּפ

 טשינ ייז ליװ רענייק ,טלעװ רעד ןיא ןעז טשינ ןדיי ליוו רענ

 קיגנעהּפָא ןייז לָאז ןּבעל רצייז ןעו ..!רעדירּב ןייק רַאפ ןּבָאה

 -רַאפ ןרָאװעג קילּבנגיױא ןייא ןיא ייז ןטלָאװ ,טיצסיּבעלּפ ַא ןופ

 ןירעגריּב-טלעװ יד ,יז טָא ןוא ."ןריטסיזקע-טשינ םוצ טּפשמ

 ַא ןרטָאיּפ ,לאקידאר ןשילױּפ םעד טרינָאּפָארּפ ,עינעגָאמיא

 םינהּכ ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ וצ ידּכ ,טױט ןוא ןּבעל ףיוא דנוּב

 זיא - ,יז טניימ -- ,זנוא רַאפ, ,טײקרַאטש-סנּבעל ןוא ןסיװ ןופ

 עשיטערָאעט ןופ טיּבעג ןפיוא ךיא .ןוטוצפיוא ךס ַא ןַארַאפ

 ןוא לַארָאמ ןופ םירוקמ יד ןיא ךיז קידנפיטרַאפ ,ןטפַאשנסיװ
 "..קינכעט ןופ טיּבעג ןפיוא וד -- עיגילעצּר

 טימ רעלק ןשידִיי ןופ םזיטנַארוקסּבָא ןגעק ייס זיא יקסנישטימ

 .מעינ טיול) םירפס עזעיגילער עשידִיי יד ןריטנעמָאק ןשיטַאנַאפ ןייז

 קיטש-דמש עריא טימ עיצַאלימיסַא רעד ןגעק ייס (ןשטיוועצ

 -יגַא רעשיטימעסיטנַא רעד ןגעק ייס ןוא (ןשטיוועלאוואג טיול)

 תועיבצ סָאמ עסיורג ַא .ץנעגילעטניא רעשיליוּפ רעד ןופ עיצַאט

 רעגניי רעד ןכלעװ ףיוא ,גניטימ ןטריזיװָארּפמיא ןיא ךיז טעז

 סקלָאפ ןגעוו טלייצרעד סָאװ ,גנודליּב רערעכעה טימ טריװדנַאל

 .רעטוּפ עשינַאכעמ ןגעװ ,ןקירּבַאפ יד טימ ןטלאוורַאּפטסּבלעז

 טימרעד קיטייצכיילג טריפמּוירט - ,ןכַאז ענייש המודכו ןטַארַאּפַא

 טצוו'מ ןוא ןַארַאפ טשינ ןדיי ןייק ןיוש ןענעז ףרָאד ןיא סָאװ
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 רַאפ יװ ,ייז רַאפ ארומ טָאה'מ , לײװ ,ןיהַא ןזָאלקירוצ טשינ יז
 זיב טשינ ןענצקרענא ייז לייו ןוא עמושזד רעשיטַאיזַא רעד
 .כרוד ַא זױלּב ןעװעג זיא ןלױּפ ךרוד געװ רעייז זַא ,טציא
 -ַאּב ָאד ךיז ןּבָאה ייז .דנַאלרעטָאפ םענעגייא םוצ רעקידנעיײג
 -סױרַא ?יטש ,ןקידנעפָאלש ַא ייּב יװ ,זנוא ייּב ןליוו ןוא טצעז

 ּביוא ,הּפרח ַא זיא'ס ...סעקּבָארַאּפ זנוא ןופ ןכַאמ ,ןליױּפ ןסייד
 יד ןיא יװ זָאנ רעד ייּב ןריפ גָאטוצ-טנייה זנוא ליװ ןדיי
 עשלַאפ טּפַאלקעג ןּבָאה יז ןעװ ,ןליופ םעד קעשעימ ןופ ןטייצ
 םעד םורַא טפירשפיוא רעשיאערּבעה טימ תועּבטמ עשיליוּפ
 בור םעד טּפַאכרַאפ זנוא ייּב ןּבָאה ןדיי .לרעלדָא ןשילױּפ
 זיא קנַאדעג רעזנוא וליפַא .רעפרעד רוציש ַא ןָא ןוא טעטש
 ןליוּפ ןיא טיײקיזָאלכער רעשידיי רעד ייּב ,"טנעה ערעייז ןיא
 ייּברעד .עינָאריא ןַא יװ ןזַארּפ צשיגָאגַאמעד עכלעזַא ןעגנילק
 וצ שיעובצ ףּכיּת גָאגַאמעד רעטעדליּבעג רעד ךיז טּביױלרעד
 רָאנ ,האנש ןייק וצ טשינ הלילח טּבערטש רע זַא ,ןקרעמַאּב
 ,טייקיטכערעג ןוא רשוי וצ זיולּב

 חלג רעד טרעפטנע תושרד עשיפויטרַאט עכלעזַא ףיוא

 םזיטימעסיטנַא רעשיליוּפ רעד ייס ןענעז ךעלטנגייא זַא ,טסּוַאפ

 םזילַאנָאיצַאנ ,םזיטנַארוקסּבָא רעשידיי רעד ייס ,םזיניווָאש ןוא

 רָאנ עכעלדעש ךיילג ,ןעגניליווצ ייווצ עיצַאלימיסַא וליפַא ןוא

 ןסוטסירק טכַארטַאּב- ?ייט ןייא .ןפוא םענעדישרַאפ ַא ףיוא

 .ַארּפ ןעק'מ ןכלעװ רעטנוא ןופ ,שינרעטסניפ ןופ םרוט ַא רַאפ

 רעד תעּב ,םזילַאירעטַאמ ןטקיליײהעג ןוא םזיציטסימ ןקיליּב ןעוו

 ןדָאטעמ ףיוא - חמ ןייז טפרַאשעגסיוא טָאה לייט רעטייווצ

 ןליוו ייז .םזִיָאגע ןטמעשרַאפמוא ףיוא - ליפעג ןייז ,ףמַאק ןופ

 רעייז ןופ טכורפ עטכעלש יד ןצרַאװשכרודַא זײרּפ ןדעי רַאפ

 .עלקפיוא ןוא טייהיירפ ,סערגָארּפ ןופ ןָאפ ןרעטנוא גנואייז

 " ,,גנור

 ןטסילַאעדיא ייס ןַארַאפ ןענעז ,םוטעמוא יו ,ןדיי ןשיווצ

 .ייז טפור יקסנישטימ יװ ,רעעזירַאפ רעדָא ןטסילַאירעטַאמ ייס

 עטייווצ יד תעּב ,תורוּת סעסוטסירק ןָא עטוג ןענעז עטשרע יד

 עּכַאלק רעד ןיא ןעגנונכײצּפָא ןגָארט ייז שטָאכ טכעלש ןצנעז
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 ערעסעּב ַא םּתסֹה ןמ ןכַאמ ןענעק וצ ידּכ ,טדמשעג ןענעז ןוא

 -ןצרַאה םענייר ,ןקיטומסיורג ַא טימ עזָאניּפס ַא ןּבעל .ערעירַאק

 קיכיספ רעד ףיוא ןקירד סָאװ ,םינּבר רעקיטַאנַאפ ןַארַאפ ןענעז

 .ןריּפמַאװ יו ,עסַאמ רעד ןופ

 סָאװ ,לעטש ןַארַאפ ךיוא רעּבָא ןענעז ןיקסנישטימ  ייַּב

 ןייז ןופ אצוי-לעופ ַא ןענעז ןוא סנַאנָאסיד ַא יװ ןעגנילק

 .ןופרעד טײקנסירעגּפָא ןייז ןוא ןּבעל עשידיי סָאד ןענעק-טשינ

 ,סעכָאװענ החּפשמ עשיּבר סיקסנישטימ ןייטשרַאפ ךָאנ ןעק'מ

 ירַאפ ַא ,ןֹוז ןטריזינַאקירעמַא ריא ףיוא סעּכ ןיא זיא סָאװ

 ןייז טימ עקירעמַא ןיא ךיז טמעש סָאװ ,רעטסימ ןטעװענזיּב

 ענייז וצ טסַארטנָאק רעפרַאש ַאזַא זיא ןוא ןעמָאנ ןשידיי-שיליופ

 ףמַאק-ןרענָא צּולָאװער ןיא ןלַאפעג ןענעז סָאװ ,רעדירּב ייווצ

 .טנפע ןַא ףיוא יודו סבר םעד רעּבָא זיא ךעלּבױלגמוא ץנַאג

 עשילױּפ יד ןיא ןרָאד ַא ןענעז ןדיי רימ, זַא ,גניטימ ןכעל

 רימ .ענערגנאג ַא ןוא ריװשצעג ַא ןענעז רימ, זַא ,"ןדנּואוו

 .עלקצרש רעד ןזיורּבפיא טעװ סע זיּב ןטרַאװ טשינ ןפרַאד

 ןדרָאמ ןּבױהנָא זנוא ןלעװ ייז ןוא קלָאפ ןשילױוּפ ןופ סעּכ רעּכ

 ןײגקעװַא ,עטגָאיעגסױרַא דנַאש טימ רימ ןלעװ סלָאמַאד ןוא

 רעּבירעד ךיז רימָאל .רערעדנַאװ עטעטכַארַאפ ,עקיּבײיא סלַא

 יַאֹּפ יד ןטיהּפָא רימָאל ,תוכאלמ-לעּב עכעלרע ןיא ןעלדנַאװרַאפ

 "תולהק יד ןציזַאּב סע ןכלעו ,םס ןכעלקערש םעד ןּופ ןקַאיל

 טעװ ריא, - .6װ .ה ?הכּולמ עמינָאנַא עמייהעג ןימ ַא סעּפע)

 ןלעװ שדוק-ילּכ רימ גנַאל יװ ,ןרעװ ןריוּבעג רעדיו טשינ

 ןּוא ּבּורג ןקישיור ןופ סױרַא זנוא יצ ,טָאג ...ןשרעהַאב ךייא

 ולעפ ַא ףיא סּופ רעזנּוא ?עטש ,עטָאלּב רעקיּפעלק רעד ןופ

 "! טירט ערעזנוא קיטסעפ ןוא

 סָאװ ,שטנעמ רפד זיא טשטנעּבעג , זַא ,תמא עקַאט זיא'ס

 ַא ןוא ןּבעל ןעמַאזסטעּברַא ןַא ףיוא ןטנעמַאדנופ ענייז טיוּב

 רעלדניוש ףיוא טשינ ךיז טקוקרַאפ סָאװ ,ןסיוװעג םענייר ,ןטּוג

 ןזעיגילער ַא טימ ןקעדרַאפ סָאװ ,עקינעי יד ףיוא טשינ ןוא

 טָאה סָאװרַאפ רָאנ ,"ץומש ןשיטסילַאנָאיצַאנ רעיײז עלעטנעמ

 ,טפ:שלעזצג רעשילױּפ רעד ּוצ תומּוערּת ןייק טשינ יקסנישטימ

201 



 טימ ךיז ןקיטפעשַאּב וצ טייקכעלגעמ יד ןדיי טשינ טיג סאוו
 ןופ ףמַאק רעד טנַאקַאּבמּוא זיא םיא !?טעּברַא רעװיטקּודָארּפ
 םעד ןגעק ,רעצעלּפסטעּברַא ערעייז רַאפ רעטעּברַא עשידיי יד
 ןקירּבַאפ ןוא ןטַאטשרַאװ יד ןופ ייז ןסױטשסױרַא

 ןוא לחר סיקסנַאיּפסיװ יװ לָאר ענעּבױהעג ַאזַא טשינ
 שזרעימישזַאק ןקליּפש ּוצ סיוא טמּוק עינעגָאמיא סיקסנישטימ
 .ירפ, ןַאמָאר ןייז ןופ ןידלעה סרעיַאמטעט-אװרעזרפ

 ,("ירעמ ַאננַאּפ,) "ירעמ ןייל -
 . ןופ) אקסוועינשזעינג ַאירַאמ רעדָא ירעמ ןייליירפ סָאד

 רעטעפ ריא ןופ לּוגליג ַא ןּבילּבעג המשנ ריא ןופ שינעפיט
 רעכלעוו ,רעװָאנזעינג ןדייז ריא ןופ לקינייא ןוא גַאלשרעמַאה
 ןוא ךעלעּבעװש ןעלטכַאש יירד טימ ןעלדנַאה ןּבױהעגנָא טָאה

 רעד ןיא ,רּבחמ ןטיול ,זיא ,עטדמשעג ַא שטָאכ ,(רעװָאנזעינג

  ײז ,לּבור ןָאילימ יירד ןופ השּורי ַא ךיז ךָאנ טזָאלעגרעּביא
 .נייװעגרעסױא ,טײקנַאלש ,טײקניש :תולעמ ךס ַא רָאג טָאה
 קרַאטש זיא ,ןָאילימ קיצנאווצ ןּופ ןדנ ַא ּוצרעד ,ןטייקיעפ עכצל
 םעד ךרּוד ןּוא .ץרַאה ַא :ריא טלעפ הלעמ ןייא רָאנ ,גּולק
 ,ןיטָאּפסעד ַא ,ןליו םענעגייא ןגעק ,יז טרעװ ןורסח םענייא
 ;ןּבעל סָאד הביבס ריא ןּוא ךיז טרעטיּברַאפ סָאװ ,ןָאמעד ַא
 -עגסיוא ןּופ ,סטכעלש ןופ גנורעפרעקרַאפ יד סלַא ןָא טייג
 עגונּב ריּפמַאו סלַא ןוא הואג רעטצענערגַאּבמוא ,טײקנסַאל
 .רענעמ-תונּברק עריא

 ןטמירַאּב ַא ןצעמע אקוד יז ליו הואג רעסיורג ריא ןיא
 רעד רעטנוא טשינ טמוק רעכלעזַא ןעװ ןוא ןַאמ ַא רַאפ ןּבָאה
 .גנַאק ּוצ דלַאּב ךיז ידּכ ,ףַארג ַא רַאפ הנותח יז טָאה ,טנַאה
 טרעגלַאװ יז זיּב ,ערעדנַא ייּב טייקכעלטרעצ ןכּוז ןּוא ןלייו
 ,רעקיזּומ ןטמירַאּב ַא ,ןטּבילעג היא ןופ סּופ יד ייּב ךיז
 ,טמירַאּב ןעװעג טשינ ךָאנ זיא רע ןעװ ,לָאמַא טָאה יז ןכלעו
 ,ךיז ןופ ןסיוטשעגּפָא ןוא טכַאלעגסיוא

 טקידירפַאּב סָאד ךיוא רָאנ .רעטסעווש-עגעלפ ַא טרעװ יז
 ץַאלַאּפ ריא ןיא םַאזנייא ןייא ךיז טסילש יז ןוא טשינ יז
 .ןּוא ,גנַאל טשינ טרעיוד טײקמַאזניא ענעי ךיוא .,דנַאל ןפיוא
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 7 רוי יא עא ריי יבוא

 ן 2 6

 ןייק קידגעניפעג טשינ ,עֶקִיּורמּוא ןַא ,יז טעזדנָאלּב רדסּכ ױזַא

 .קילג ןייק קידנּבעג טשינ םענייק ןוא קילג
 -ערּפער ןטסטלוּב םעד - ,סיקסװעשיּבישזרּפ זַא

 .ןײמעגלַא ןַא זיא ןדיי וצ גנּויצַאּב - ,"ןלױּפ-גניי , ןופ טנַאטנעז
 טָאה רעקרַאטש .טײקכעלדנעטשרַאפטסּבלעז ַא זיא ,עּכעלשטנעמ
 עטצעל יד ןיא ןדיי וצ טרעטנענרעד יקסװעשיּבישזרּפ ךיז
 יירענודלָאק ,םזינָאמעד ןיא טפיטרַאפ ךיז טָאה רע טייז ,ןרָאי
 ןעגנוניישרעד עכעלריטַאנרעּביא עשיטסיטלוקָא ערעדנַא ןיא ןוא
 ןדיי, זַא ,טלַאה רע .רהוז ,הלּבק טימ טריסערעטנירַאפ ךיז ןוא
 ,ןטוג םּוצ ץלַא ןעקנעדעג ןּוא רַאּבקנַאד ןטסנײממַא ןענעז
 םוטעמּוא ןענעז ןדיי, זַא ןוא הבוט ַא סעּפע יז טּוט'מ ּביוא
 .רַאפ ץלַא טרעװ ,ָאטשינ ןענעז ןדיי ואװ טרָאד .ןווייה יד
 ,ןדיי יד ךעלריטַאנ עקַאט ןענעז ."טרַאטשרַאפ ןוא טרעווילג
 יָאמ!) "תונורכז, ענייז ןיא לשמל ,םיא ייּב טפערט'מ עכלעוו
 .("ינשעשטלוּפסװ

 .רעד ּוצ ןּבערטש סָאד ןוא ןַאזָאניּפש ןכעלרעהרַאפ סָאד
 ןדיי ּוצ טרעטנענרעד טָאה - טלעװ עקיטסייג עשידיי יד ןענעק
 סעמעװ ,יקסװַאלושז ישזרעי ףָאזָאליפ-רעטכיד םעד
 -עטניא רעשידיי תעד ןּופ טּפעשעג בורל ןענעז ןעגנּופַאש-ןדיי
 -אּפ בר, ,"יבצ יתּבש, ,'עזָאניּפש , ןייז יװ ,טלעװ רעלעוטקעל
 .ַא .א "םירישה ריש, ןּופ גנוצעזרעביא יד ,"ָאדעּפ ןּב יילעל

 ןַאי ןיא טרָא ןּפַאנק רָאג ַא ןדיי ןעמענרַאפ רַאפרעד
 ףרָאד ןשרעיופ ןפיוא ןגיוצרעד .ןעגנּופַאש סש טיװָארּפסַאק
 ,קלָאפ ןּופ ןּוז םעד ןּבָאה ,שער ןשיטָאטש ןופ טייוו טּבעלעג ןוא
 רעד ּבױא .טריסערעטניא קינײװ םּתסהןמ ןדיי ,ןשטיװָארּפסַאק
 טדער ,"ינָארַאמ עסייה, ןיא יװ ,ןדיי ןגעו טדער ןוז-םירעוּפ
 יצ טשינ טסייו'מ ;עינָאריא יא ,ליפעגטימ יא ןופרעד סױרַא
 .סעּכ יצ ,עביל סע זיא

 .לַאנ-רעגיר עיפָאז ןּבירשעג ךיוא טָאה ןדיי ןגעוו
 .אואג וצ ךעלנע ."ןזיור ןוא ןעגנַאלש, עריא ןיא ַאקסװָאק
 .עיּבָא ַאימעיז, ןיא ןטנָאמיײר ןּוא "ןסעכעמ , ענייז ןיא ןשטיוװצל
 :מיס קירּביא טשינ אקסװָאקלַאנ-רעגיר ךיוא ךיז טיצַאּב *ַאנַאצ
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 עטרילימיסַא יד ּוצ ןּוא עיטארקָאטולּפ רעשידיי רעד וצ שיטַאּפ
 רעד ּוצ טשינ ךעלטנגייא טרעהעג ענוװילָא עילימַאפ יד .ןרעפס
 םוראוו ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד וצ טשינ ןוא רעשילױּפ
 :-טַא רעשילױּפןיײר ַא ןיא ןּבעל וצ ןייא ךיז ןדער ייז שטָאכ
 :עג יד ןקעדרַאפ טשינ ןליװ ןטסעּב םייּב ייז ןענעק ,רעפסָאמ
 ןיא ךיז ןקעלּפטנַא עכלעװ ,ןטפַאשנגײא עשיטימעס עטנשרי
 ,טירט ןוא טירש ףיוא יז

 ןעגנַאלש , ןיא םידמושמ-ברע יד ןּופ רעשיטַאּפמיס טשינ
 -רע גיר ןּופ טנעדּוטס רעשינעמור-שידיי רעד זיא "ןזיור ןוא
 ייוט ַא טעמּכ ."ַאקּוש ,ןַאמָאר ןלַאנָאיצַאנרעטניא סאקסװָאקלַאנ
 -יציו עשידיי ןייז רע טכיױרּברַאפ ,טכוזדניוװש ןופ ןיוש רצט
 ךרוד ןדערוצ ךיז טזָאל ןוא קיטש עשיצַאיַאּפ-ּבלַאה ףיוא טייק
 רע רעכלעװ וצ ,עקטַארקָאטסירַא רעשילױטַאק-שיטַאנַאפ רעד
 .טעּבןטיוט ןפיוא ןדמשוצּפָא ךיז ,טײקכַאװש ַא טליפ

 -ָארעיש ואלצאוװ ןעגנּופַאש עקידרעטעּפש יד וצ

 "סעקיװעשלָאּב, קיטש-רעטַאעט ןייז טרעהעג סיקסװצש
 ּוטסע װ ײנש םעד רעכעה, סיקסמָארעשז יװ ןּבירשעגנָא
 רעשיטסילַאנָאיצַאנ רעטציירעצ רעד רעטנּוא "רעסיײװ ןרעװ
 דשוח .גירק ןשיסור-שיליוּפ םעד תעּב ,1920 .י םנּופ גנומיטש:המחלמ
 -ער ,רעפמעק-סטייהיירפ ןטלַא םעד ,ןיקסוועשערעיש רעּבָא ןייז
 ןעװעג טלָאװ םזיטימעסיטנַא ןיא טסילַאיצָאס ןוא רענָאיצולָאװ
 זיא ןדיי ּוצ גנויצַאּב ןיימ, :עקַאט טגָאז ןיילַא רע .ןיזמוא ןַא
 .טלעו רעד ףיא ןשטנעמ ערעדנַא עלַא וצ יװ ,עּבלעז יד
 טקנוּפ ,ןטַאט עטכעלש ערעייז רַאפ ןּבָאה טנייפ ייז ןעק ךיא
 ,יד תועט ןסיורג ַא ןּבָאה סע ,ןּבָאה ּביל - עטוג יד רַאפ יװ
 לָאמנייק סע ןיּב'כ ,טימעסיטנַא ןַא רַאפ ךימ ןטלַאה עכלעוו
 ןענעז "סעקיװעשלָאּב, ענייז ,"ןייז טשינ לעװ ןוא ןעװעג טשינ
 טימ -- זָאכיסּפןסַאמ ןלַאטנעמָאמ ַא ןופ טקודָארּפ ַא רעכיג
 עכלעוו ןוא טסעטָארּפ ןפורסיורַא ןזּומ סָאװ ,ןעגנורענײמעגלַארַאפ
 עטלקיװטנַא רעקינייוװ ףיוא ןשטנואועג טשינ רעייז ןקריוװ
 גָאט-וצ-טנייה טרעױדַאּב ןעגנורעניײמעגלַארַאפ עקיזָאד יד .תוחמ
 זילּב רע טָאה ,"סעקיװעשלָאּב, יד ןיא לייוו ,אפוג רּבחמ רעד
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 יה ת ערמוט
 לע אב

 סָאװרַאפ ַא ןָא ןּבָאה סָאװ ,ןדיי עכלעזַא ןלעטשרָאפ טלָאװענ
 ףיוא ןּפָארטעגנָא טָאה רע עכלעוו ןּוא ,ןקַאילָאּפ ןוא ןלױּפ טנייפ
 -ס יד ןיא טײװ טעה ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,געוו-סנּבעל ןייז

 סע טָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ .סערדנוט ןוא סעגייט רעריּב
 -ניילק ןפיוא טקריװ רעכלעװ ,םזיװעשלָאּב טימ דָארג רעּבָא
 טגָארט יקסוװעשָארעיש ?סקָא ןפיוא ךוט טיר ַא יװ רעגריּב
 רע עכלעו ,ןטסילַאעדיא עשידיי ןורּפז ןייז ןיא ךיוא רעּבָא
 .ןעגנופַאש עקידרעטייוו ענייז ןיא ןקידייטרַאפ וצ טכַארט

 יָאה ,ןויטקודָארּפ ַא ןופ קיטסירעטקַארַאכ עצרוק ַא בגא
 *עניגַאב, ןייז ןיא ןּבעגעג יקסוװעשָארעיש טָאה ןדיי םענשַאּפָאר
 ,ךעלטנגייא זיא סָאװ ,ןדיי ַא ָאד טּבײרשַאּב רע .("קסַאשזרּב
 רָאג ,שינטנעק-דיי רעוװיַאנ ןייז ןיא טניימ יקסוועשארעיש יװ
 ןוא תוציצ טגָארט רע שטָאכ לייװ ,ןעװעג טשינ דיי ןייק
 ןּופ ןעגנּוגעװַאּב ןוא רוגיפ ַא טַאהעג רע טָאה תּבש טעװַארּפ
 עיירטעג ןוא סעלָאזאמ טימ טנעה עטסעפ רָאּפ ַא ,רעױּפ ַא
 טָאה רע ןעװ ןוא ,לַאװָאק ַא רע זיא ךַאפ ןּופ .ןגיוא עיולּב
 -רַאפ ןוא טשינ טפיוק ,טשינ רע טלדנַאה ,טעּברַא ןייק טשינ
 : .ץליהעג טריפ רָאנ ,טשינ טפיוק
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 ןעמזינָאגַאטנַא

 .עדליש עשיטַאּפמיס גונעג בורל ןוא עכעלגערטרעד יד
 עכלעו ,"ןליוּפ.גּניי, ןופ טייצ רעד ןיא ןּבעל ןשידיי ןופ ןעגנור
 .שרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ןרָאװעג רעכעלטניירפ ךָאנ ןענעז
 .ָאּפ ןּוא ןדיי ,רעכלעװ תעּב ,ץעיצולָאװער רעשידנעלסור רעט
 ,"ךורּב, סיקסוועיאמעינ ןיא יװ ,טנַאה-ןיא-טנַאה ןּבָאה ןקַאיל
 טימ ןרָאװעג טּכעלש רָאג זיּב ןענעז ,םזירַאצ ןגעק טפמעקעג
 .םיוא טָאה עיצּולָאװער-רטנָאק יד ןעװ ,רעטעּפש רָאי עכעלטע
 יַאֹפ יד .דנַאלסור רעּביא טעװעשוּבעג ןוא ּפָאק ריא ןּביױהעג
 ןייק ןצנַאלפרעּביא ןּבױהעגנָא ךיוא ןעמ טָאה ןעגנומיטש-םָארג
 .עגּנָא יד ,רעטיװצ רעד ןגעק עיצַאנ ןייא קידנצעה ,ןלױּפ
 ןָא טשינ רעּבָא ןעמענ ןעגנּויצַאּב עשיליוּפ-שידיי עטגנערטש
 ,דנַאלסור ןיא יװ ןעגנוסיגרַאפ-טולּב ןסַאמ ןופ ןעמרָאפ ןייק
 לָארַאּפ ןרעטנוא .לגנַארעג ןשימָאנָאקע ןליטש ַא ןופ רָאנ
 יָאמ ןרעטנוא ,טָאקיָאּבןדיי רעד ףיוא-טמוק '"ָאגעװס ָאד יָאװס,
 ,טנעמוגרַא-סעקַאװטיל ןופ ,רַאפעג-ןדיי ןופ לטנַאמ ןשילַאר

 רעקיצכַא יד ןיא דנַאלסור ןיא ןדיי ףיוא תופידר יד טייז
 ץיק ןעמָארטש ןּבױהעגנָא ןּבָאה - עװקסָאמ שוריג ןוא ןרָאי
 .טנַא לעוטקעלעטניא .ןדיי עשיסור ןוא עשיווטיל ןסַאמ ןלױּפ
 יד ןיא ןפרָאװעג ךיז ייז ןּבָאה ,קידװעריר קרַאטש ןוא טלקיוו
 ײיס ןוא רעשילױּפ ייס ,גגורעקלעפַאּב רעקיטרָא רעד ןופ ןגיוא
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 ,ןצּונ עשימָאנָאקע עסיורג דנַאל םעד קידנעגנערּב .רעשידיי
 ירטסודניא רעשילוּפ רעקידנסקַאװ רעד ןשיװצ רעלטימרַאפ סלַא
 קינײװ רָאג רעּבָא יז ןּבָאה ,קרַאמ-עיצמוסנָאק ןשיסור םעד ןוא
 .סיזקע טשינ "ןלױּפ , הנידמ ןייק טָאה ייז רַאפ :ןליוּפ טנעקעג
 .רַאװק עשידיי יד ."יַארק יקסנַאילסיװירּפ, ַא זױלּב רָאנ ,טריט
 טנָאמרעד שיסור ןטעשטעלַאקעצ ןטימ ןּבָאה עשרַאװ ןיא ןלַאט
 ןיטולחל ךיז ןּבָאה ענעמוקעגנָא יד .קסּבעטיױװ רעדָא קסנימ
 טָאה סָאװ ,דנַאק ַא ןיא ךיז ןעניפעג ייז זַא ,טריטנעירָא טשינ
 קנַאדעג-סטײקידנעטשּבלעז ןופ טגָאזעגּפָא טשינ לָאמנייק ךיז
 רדסּכ ןטרעדנּוהרָאי ךשמ טייהיירפ ןייז ןופ חּבזמ ןפיוא ןוא
 עריא טימ סָאװ ,טנגוי רעטסעּב ןייז ןופ תונּברק טגנערּבעג
 ןפיט ןויּב עשרַאװ ןופ ןגעווייינש יד טייזַאּב ןענעז רענייּב
 .רעגריּבניילק רעיײז טימ ןדיי עטרעדנַאװעגנײא יד .ריּביס
 ןוא ,רעגיז םעד זיולּב טנעקרענא סָאװ  ,עיגָאלָאכיסּפ רעּכעל
 ,שילױּפ קרַאטש ןרָאװעג םיתמה-תיחּת סנלױּפ ךָאנ ןענעז סָאװ
 ןפוא םושּב קידנלעװ טשינ ,סעקדַאלװ ןּוא סעקשַאטס עמַאס
 ןייז טלָאװעג טשינ טייצ רענעי ןיא ךיוא ןּבָאה - ,שידי ןייז
 .סױרַא טימרעד ןוא ,שיסור "טכע, אקוד רָאנ ,שידיי ךעלריטַאנ
 .ילוּפ ,גנורעקלעּפַאּב רעקיטרָא רעד  ייּב גנורעטיּברַאפ ןפורעג
 : .רעשידיי ןוא רעש

 גנַאלקּפָא ריא ןענופעג טָאה טייקנדירפוצמוא עקיזָאד יד
 ,טלָאװעג רעּבָא טָאה לזממילש סָאד .רוטַארעטיל רעשיליוּפ רעד ןיא-

 ,עגַארפ רעשיטסַארד ,רעטַאקילעד ַאזַא ןופ ןעלדנַאהַאּב סָאד זַא
 ןלַאפנײרַא לָאז ,שינטנעק-ךַאז ןוא טקַאט ליפ טרעדָאפ סָאװ
 יו ,רעלעטשטפירש ןכעלכעלפרעּבױא {ַאזַא ןופ טנעה יד ןיא
 ,ןטעּברַאַאּב ױזַא סע ןּוא יק צעשורג רוט רַא זיא סָאד
 .טיל;) "קינשַארומ עקצַאװטיל, םניא ןוטעג סע טָאה רע יװ
 .("עיװָארמ עקצַאװ

 רעד ןיא טויּבעד סיקצעשורג ןעװעג טשינ זיא סָאד
 ןּבירשעגנָא טַאהעג רע טָאה רעירפ ןיוש לייוװ ,עגַארפ-ןדיי
 ,טלַאהניא ןשידיי ַא טימ ןענַאמָאר עכעלטע |

 ןַאמָאר רעקידנעּבייװצ רעד ןעװעג זיא רעטשרצ רע
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 טימ טרעדליש רע ןכלעװ ןיא ,'עיַארכַאש, "סרעלדניװש,
 .עזרעּב רעד םורַא רעפסָאמטַא יד טייקטינעג רעסיורג גונעג ַא

 ,ףױרַאד טקוקעג טשינ :ןורסח ןסורג ַא טָאה יקצעשורג
 ,טײקכעלטקניּפ רעיונעג טימ רעדליּב ענייז טלָאמ רע סָאװ
 ןייק טשינ ךָאד ייז ןציזַאּב ,סעקועשטיּפ ןוא םיטרפ עלַא טימ
 זיא ןפַאש ןייז ןופ רוקמ רעד ;טרעװ ןשירעלטסניק ןסיורג
 סָאד ,הביבס ןוא ןשטנעמ ןופ ןּבעל עכעלרעניא-ףיט סָאד טשינ
 ,עכעלרעסיוא-ןייר סָאד רָאנ ,עטעדנירגַאּב-שיאעדיא ,עקיטסייג
 .רעדליּב יד וצ וצ טסַאּפ רע עכלעװ ,ןטקַאפ ענעסירעגּפָא
 רַאפ טשינ ןענעז םכותּב עשידיי יד ןוא ןענַאמָאר סיקצעשורג
 רעכעלטפַאשלעזעג וצ ןעלטימ רָאנ ,קרעװ:טסנוק ןייק םיא
 טקעמש רעּבירעד .רענייל:םלוע ןפיוא ןקריוו ןענעק וצ ,העּפשה-

 -ירק יד ןוא-ןָאטעילעפ טימ ,ץנעדנעט רעקרַאטש טימ ייז ןופ
 טימ ,עיצַאסנעס רעייז טימ ןענַאמָאר סיקצעשורג ןָא טפור קיט
 ,ןעמוקַאּבסױרַא ייז ליװ רע ּוװ טרָאד ,ןרוטנָאק עפרַאש ערעייז
 -נעט סלַא-.ןנרָאּברַאפ ליװ רע עכלעװ ,ןכַאז ןעוװעשוטרַאּפ ןוא
 .ןלָאקָאטָארּפ-קירּבַאפ עזעיצנעד

 -נֲאֹּב :טייל-עזרעּב ןענעז "ס ר על ד ני וװ ש, סיקצעשורג
 ,ןעגנומענרעטנוא עסיורג ןופ ןרָאטקעריד ,רעלעירטסודניא ,ןריק
 טשינ ,ןרעטרָאּפער ןוא ןרָאטקַאדער ,סרעלקעמ ,ןרענָאיצקַא
 ןופ רעּביפ ןקיורמוא ןטימ ןעלּפַאצ עלַא ;ןדיי זיולּב אקווד
 .ריקנַאּב רעד םורַא ךיז טיירד עלוּבַאפ.-רקיע יד .עזרעּב רעד
 ןטַאט םעד ,דלעפכיורטש ריבג םענעמוקעגפיוא םנופ החּפשמ
 ,ץירָאמ ןוז ןייז ןוא

 א טימ ןכַאמ הנותח ןּוז ןייז אקוד ליװ ּוינעװראּפ רעד
 רָאנ רעּבָא ןלעװ סנַאילַאסעמ ַאזַא ףיוא ןייגנייא--,עקנַאשטכַאילש
 -בכָאט יד ,ענילָארַאק לֵאפ םענעּבעגעג ןיא .םיצירּפ ענעמּוקעגּפָא
 םעד וצ טסַארטנָאק סלַא .ַאקסרַאּבנַאד הנמלַא רעד ןּופ רעט
 ,סרענגיל ,סרעלדניוװש הביבס ןייז טימ דלעפכיורטש ןקידמשּוגמ
 עטּוג ,תומשנ עסיורג עטשרמולּכמ יד ןעניד ןקלָאז-ןפרּואוװסיוא
 .סיקסרַאּבנַאד יד ןופ רעצרעה

 םּוצ טרישזרַאש קרַאטש זיא דלעככיורטש רעטלא רעד
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 -עצ ַא ,טסילַאעדיא רעקידלזממילש ַא זיא ןוז ןייז ןוא ,ןטכעלט
 -שיצירּפ יד ,טײז רערעדנַא רעד ןופ .ןליו ןָא ,רענעכָארק

 ןגעק ץלָאטש ױזַא ףיוא ךיז טריפ עכלעוו ,הנמלַא עקיטּומסיורג

 ןפיוא לעטש יד ךיז טּביר ןוא טשַאװ סָאװ ,סדלעפכיורטש יד

 ךיז טרינעשז-.ןּוטעג ׁשּוק ַא טָאה דלעפכיררטש עכלעװ ,טנַאה

 טָאה יז סעכלעו ,טלעג םנּופ ןסינעג ּוצ טשינ ןיטּולחל רעּבָא

 .עזרעּב רעד ףיוא סעיצַאלּוקעּפס סדלעפכיורטש ךרּוד טנידרַאּפ

 ןלוש ןדנירג ןגעו טמיורט סָאװ ,ענילָארַאק רעטכָאט ריא ךיוא

 רעסיורג רעד ןגעװ ?יפױזַא טכַארט סָאװ ,רעדניק עמירָא רַאפ

 ןּבַאגפיױא יד ןגעװ ,טפַאשלעזעג רעד ןיא דיחי םנופ עיסימ

 ןעק יז שטָאכ ,ןצירָאמ טימ הנותח ךָאד טָאה ,ללּכ םעד יּבגל

 ערעדנַא ךיוא עגונ זיא עּבלעז סָאד .ןקּוק טשינ ןדיי ַא ףיוא

 יד ןיא םיריבג עשידיי ןענעפנח ייז :ןַאמָאר םניא ןטסירק

 לדנייּב ַא ןליװ ייז ל?לייװ ,הבוט רעייז ןפרַאד ייז לייוו ,ןגיוא

 .סעצײלּפ ערעייז רעטנוא ןגייפ ןזייוו ןוא ,ייז ייּב ןקעלּפָא

 ירָאז טימ שטָאכ זיא "סרעלדניװש, יד ןיא ּבױא רָאנ

 ןוא הביבס ריא ןוא רעפסָאמטַא-זרעּב יד טרעדלישעג שינטנעק

 -עג רעד ןיא עיצַאלוקעּפס ןפמעקַאּב-רשפא זיא קעווצ רעד

 סיקצעשורג ןּופ טלַאהניא רעד קיניזמּוא ןיטּולחל זיא ,טפַאשלעז

 ךשמה ַא-("ינָאצּורװַאנ) "רעטרעקעגרעּביא רעד ,, ןַאמָאר ןטייווצ

 םנופ ןּבעלנעמַאזוצ סָאד טרעדליש סָאװ-,"רעלדניווש , יד ןופ

 ּוצ עכעלנע ןַא זיא עלוּבַאפ יד .דלעפכיורטש תקלָאפרָאּפ ןגניי

 ,.א ,א ?םידמּושמ , סשטיוועלאוואג ,"לעפּפא קלָאפרָאּפ , סיקסוועלַאז

 .ןעגנּופַאש ענעי וצ טשינ יז טכיירג שירעלטסניק שטָאכ

 עיגָאלָאריטראמ יד זיא ןענילָארַאק טימ ןּבעלנעמַאזּוצ סצירָאמ

 .טסירק ןייז ןיא טּבילרַאפ קרַאטש זיא סָאװ ,דמּושמ ןגניי ַא ןּופ

 רַאפ ןייז ּוצ שפנ-רסומ ךיז טיירג זיא ,עטצירּפ יד ,לּבײװ ךעל

 םוא טשינ ךיז טקוק ,ךיז טזָאלּב ,עװַאּפ ַא יװ ,יז ןוא ,ריא

 ןיא קסוע זיא ,ןגעמרַאפ ןייז ןּופ זיולּב טסינעג ,םיא ףיוא

 -ַאֹּב עקיטעטליואו טריזינַאגרָא ,ןעמייהרעדניק טעדנירג :הקדצ

 =ליוו יִז ןיא ,טלעג שידיי רַאפ ץלַא סע טּוט יז שטָאכ ןוא ,ןרַאז

 .עקטימצסיטנַא ןַא רעט
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 ַא סעּפע ןיקצעשורג ייּב סיוא טמּוק דלעפכיורטש ץירָאמ
 ,גנומענַאּב ןּוא רּוטלּוק ןָא עשנעג רעדָא סיקװעלַאנ ןופ רוחּב
 יו טניישרעד ענילָארַאק תעּצ ,טייקטקישעג ןוא קַאמשעג ןָא
 ,טעדליּבעג ,טנַאגעלע :תולעמ עלַא טימ טריצעגסיוא ,ןידלעה ַא
 ּוליפַא ןעק ,קיטעטסע ןוא טסנּוק ףיוא ךיז טייטשרַאפ ,ןייש
 ,טייוו ױזַא טכיירגרעד ןַאמ םוצ עּביל ריא ןוא .דרעפ ףיוא ןטייר
 .כיורטש ןטלַא םּוצ ךיז טיצַאּב רעטומ ריא יװ ךצלנע - ,זַא
 ןפיוא לעטש יד קרַאטש טּבײר ןוא ךיוא יז טשַאװ - ,דלעפ
 .יז טשוק ןַאמ רעד ןכלעװ ןיא ,טנַאה

 שטנעמ ַא שטָאכ ,דלעפכיורטש ץירָאמ זיא ףוס-לּכ-ףוס
 טימ הביבס רעצנַאג ןייז ןּופ רעשיטַאּפמיס ליפ ךָאד ,ןליװ ןָא
 ּוצ ןּוא םיא ּוצ תוירזכא סױרַא טזייוו עכלעוו ,שארּב לּביײװ ןייז
 ןעמורפ ריא טימ טשינ ירמגל טמיטש סָאװ -- ,רעטּומ ןייז
 ,ללכּב עקנַארק ,עכַאװש ּוצ עּביל-ןטסירק טימ ןוא םזיצילָאטַאק

 יקצעשּורג ךיז טָאה ןזיירק עלעיצנַאניפ עשידיי יד ןּופ
 .רעדיװ ןּוא רעלעירטסּודניא עשידיי יד ּוצ ןדנָאװעג רעטעּפש
 יָאפ ןּוא טייקיטייזנייא ןייז טימ סָאמ יד טּפַאכעגרעּביא לָאמַא
 "ןָאילימ ַא רַאפ, ןַאמָאר ןייז ןיא סע זיא ןעשעג .טײקשיּפַארגָאט
 עשימָאנָאקע יד טלדנַאהַאּב רע ןכלעװ ןיא ,('ַאנָאילימ .ַאילד,)
 סירָאּב ןיא ,עיצילַאג-חרזמ ןיא ןעגנויצַאּב עכעלטפַאשלעזעג ןּוא
 .ןָאיַאר:טפַאנ רעװַאל

 ןסָאלשַאּב טָאה ,גרעּבסירק רעזייל ,דלעה-טּפיוה רעד
 ,טיקערטיכ טימ ליצ ןקיזָאד םעד ּוצ טייג ןוא ןרעװ וצ ךייר
 רַאפ ךיז קידנלעטשּפָא טשינ ,תוחיצר ,ןעלדניווש ,טּפַאשגרַאק
 ךָאנ קידנזָאלרעּביא ,םיתמ רעּביא טערט רע ;טַאט םּוש ןייק
 .מוא ױזַא ןעוװעג טשינ סע טלָאװ .ןרערט ךס ַא םוטעמוא ךיז
 .רעּביא ,ןַארַאפ ןענעז ןלַאפ ןּוא ןּפיט עכלעזַא לייוו ,ךעל?ריטַאנ
 ,ןטנגעג-ירטסּודניא עטקעדטנַא-שירפ ןיא ייז ןעמ טפערט טּפױה
 ןטנצניינ ףוס םייּב ןעוװעג עקַאט זיא טנגעג רעװאלסיראּב יד ןוא
 .עינרָאפילַאק רענַאיצילַאג ןימ ַא טרעדנוהרָאי

 ןּבורג עקיצנייא יד טקעדטנַא ןעמ טָאה ואלסירָאּב ןיא
 .טנַא ןעמ טָאה טרָאד ,עּפָארײא ןיא סקַאװ-דרע ןכעלריטַאנ ןּופ
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 אט א 2 טא א יי יי  י א

 ןּבָאה טייצ עצרוק רָאג ַא ךשמ ןוא ,ןלַאװק-טּפַאנ עסיורג טקעד

 ,ןדָאּב ןטימ סעיצַאלוקעּפס עקידארומ ןּביױהעגנָא טרָאד ךיז

 *טנַא ןוא ןעגנַאגעגרעטנוא ןענעז סע .ןּבורג-טכַאנ טימ סעיגרָא

 םיריבג ןסקַאװעג ןענעז סע ,ןצנעטסיזקע רעטנזיױט ןענַאטש

 -עירַאק טּבעװשעג ןּבָאה טפּול רעד ןיא ;םינצּבק רעמ ךָאנ ןוא

 ןּופ ץנַאט-םידש ַא ,ןעגנּונּפָאה עטליפרעדמוא ,סעיזַאטנַאפ עשיר

 טרָאד ךיז ןּבָאה סע .קילגמּוא ןּוא קילג ןופ ,םירָא ןּוא ךייר

 יּוטיס-ןקילג עכלעזַא ייּב לייוו ,סעידעגַארט צסיורג טליּפשעגּפָא

 רעטכייל ךָאנ ןוא ןרעװ וצ רשעתנ טכייל ױזַא ךָאד זיא סעיצַא

 לסיּב ַא ןעמוקַאּבנײרַא ןיוש טָאה סע רעװ ןוא ,ןרעװ וצ תולדּב

 טצּוו רעד ,קידתונמחרמוא זיא רעד ,טנעה יד ןיא טכַאמ

 סָאד זַא ,ארומ סיוא ,ןּפָארט ןטצעל ןזיּב ןרעכַאװש םעד סיוא

 ןפיולטנַא טשינ םיא לָאז קילג

 ןעזרעד רעּבָא יקצעשּורג טָאה ּפָאטץלעמש םענעי ןיא

 ןדיי .ןטסירק רָאנ תולוע עסיורג טּוּס רעלעירטסּודניא רעד זַא

 עכעלטסירק טערטעצ רע תעּב ,גרעּבסיורק טשרמולּכמ טניוש

 יקצעשורג .סיקסוװָאקטָארּב יד יװ רעציזַאּב-ןּבורג ןּוא רעטעּברַא

 ןטנַאקירּבַאפ עשידיי יד :ןדרוסּבַא עכלעזַא ּוצ וליפַא טיײגרעד

 עכעלטסירק ערעײז ןגעק ,עציטש ןוא ףליה ךָאנ ךיז ןדנעוו

 עשידיי .?טילעַארזיא סנַאילַא; רעזירַאּפ רעד ּוצ ,ןטנערוקנָאק

 ירָאד רעד ןּופ ןטילעג טשינ רַאפרעד ןיוש ןּבָאה רעטעּברַא

 . רעטעּברא עשידי ןייק ןענעז סע ליײװ ,עילַאנַאכקַאװ רעקיט

 יסיורק .ןטעּברַא טשינ ךָאד ןליװ ןדיי םורָאװ ,ןַארַאפ טשינ

 ןשידיי ןטנַאקַאּב א ןיפ רּוגיּפ עטלעטשרַאפ ַא זיא ןיײלַא גרעּב

 .שטיּבָאהָארד ןיא רעלעירטסּודניא

 ,ןסײװ רימ יװ ,ןעזעגסיוא ךַאז יד טָאה רעּבָא תמאּב

 :שרעדנַא רָאג

 ןרירוקנָאק וצ ןלַאפעגניא טשינרָאג זיא סגרעּבסיױרק יד

 רעד טימ תופּתושּב ןעמַאזוצ צדייּב רָאנ ,סיקסווָאקטַארּב טימ

 טצדליּבעג ןּבָאה עירעטאנגאמ רעשיליוּפ ןוא עירעסנַאניפ רעניוו

 ּוצ קידתונמחרמוא רַאּבַאכ ןוא ץנערוקנָאק ךרוד ידּכ ,ןלעטרַאק

 יטסירק יװ עשידיי ,ןעגנומענרעטנוא ערענעלק יד ןקירדרעטנוא
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 שרעייז טקירדעג ןוא רעמיטנגייא ערעייז טכַאמעג תולדּב ,;כעל
 .רעטעּברַא

 יקצעשורג עכלצוו ןגעוו ,רעטעּברַא עשידיי ךייש סָאװ
 יירד זיּב טכיירגרעד סלָאמאד לָאצ רעייז טָאה ,טשינרָאג טסיײוו
 ,עטסקיטכיװ יד ייּב טקיטפעשַאּב ןעװעג ןענעז ייז ןּוא טנזיוט
 .ןּבורג יד ןיא ןטעּברַא עטסכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא עטסכעלרעפעג
 עשיניַארקוא ןּבעל טעּברַאעג ןּבָאה תֹואּפ ןוא דרעּב טימ ןדיי
 ּברָאק ןטימ טזָאלענּפָארַא ךיז ייז ןּבָאה ןעמַאוװצ ; רעטעּברַא
 -דרע יד ןּבָארגעג ןעמַאװצ ,דרע רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא
 ףזַאג יד ןופ ןעמוקעגמוא ןעמַאזוצ ןוא תורצוא

 ,עיצַאנ ּואו ,טרָאד ןוא עגַאל עתמא יד ןעװעג זיא ױזַא
 ,לָאר םּוש ןייק טליּפשעג טשינ ןיטולחל טָאה עיגילער ,עסַאר
 לגנַארעג ַא ,ףמַאקסַאלק זולּב ןעזעג טָאה טלעװ ערָאג יד ּואוו
 :עגסיוא דארג יקצעשורג טָאה טרָאד ,םירָא ןוא ךייר ןשיװצ
 ןעװעִֶי טשינ זיא עכלעוו ,תודחא עץלַאנָאיצַאנ עשידיי ןעניפ
 גמ

 -נייא יד ּוצ םצנ ַא ןּבעגעג ךיז טָאה יקצעשּורג ֹוׂש ןוא

 ןיש ךיז ןעמ ןעק ,ןדיי עשיסּור ןליוּפ ןייק עטרעדנַאװעג

 יױזַא יד ,תונּברק ענייז ןופ טכַאמעג טָאה רע סָאװ ןלעטשרָאפ
 ?סעקַאװטיל, ענעפורצג

 יד - ןדיי עשיסּור ענעמוקעגנָא יד קידנלעטשנגעקטנַא

 םּוצ סיוא לעלַארַאּפ יד םיא ייּב טלַאפ ,עשיליוּפ ,ענעסעזעגטלַא
 ,סעקַארטיכ םיאייּב ןענעז סעקַאװטיל יד .עטצעל יד ןופ ןטסנּוג
 ןעגנערּברעטנוא טיירג ןענעז סָאװ ,ןפרואווסיוא ,סרעלדניווש

 .לב .ד עא ןקיופ

 עקצַאװטיל , ןיא ןוא ,טקיטולּבעג טָאה ץרַאה סיקצעשורג
 .טָאירטַאּפ יװ ,טימעסיטנַא ליּפױזַא טשינ רע זיא "קינשַארומ
 יד ןיא טסיירט ַא ןיוש טעז ץרַאה שילױּפ ,טקיטייװעצ ןייז
 ןטימ ןייא ךיז ןבעל עכלעװ ,"סעקַאװטיל, יד ןופ רעדניק
 רעשילױּפ טימ רעּביא ךיז ןעמענ ,ביל סע ןעמּוקַאּב ,דנַאל
 .רוטלוק
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 א יא יי בי יי ר ר יא יא : "רק יש

 יד ןּופ ןעגנּויצַאּב עשידיי:שילױּפ עשיטַאּפמיסמוא יד

 רעד ןּופ ךורּבסיוא עמַאס ןזיּב טרעיודעג ןּבָאה ןרָאי-טָאקיָאּב

 ,ןרעיוד ןוא ריא תעּב טקרַאטשעג ךיז ןּבָאה ,המחלמ-:טלעוו

 ,טניירפ-ןדיי עקילָאּטַא בור רעד .םויה-דע ךָאנ ,טרענימעג שטָאכ

 ,יַא .א יקסװעיָאמעינ ,יקסװָאכָאטנעיװש עטנָאמרעד ןיוש יד יװ

 ,םירּוענ תואטה ערעייז ףיוא ןּוטעג הבושּת גנַאל ןיוש ןּבָאה

 .ניל ּוצ טָאטשנָא ןּוא טפַאשטניײרפ-ןדיי רעקילָאמַא רעייז ףיוא

 ירֲַאפ רעמ ךָאנ ייז ןּבָאה ,ןעמזינָאגַאטנַא עלנָאיצַאנ יד ןרעד

 .עג ןשירעלטסניק ןפיוא ,רעפסָאמטַא עכעלטּפַאשלעזעג יד טמס

 ,ןרָאװעג ןגיװשטנַא רעטסייג עזייּב עלַא יד רעּבָא ןענעז טיּב

 ףַארג ךױא טרעהעג סע עכלעװ וצ ,ןעמַאנסיוא עניילק ץּוחַא

 ףָאהנסײוװ ףעזּוי

 עג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,טַאוקָאטסירַא רעקיזָאד רער

 רַאפ ךָאלּב דמּושמ םעד ךיז ןפיוקרַאפ ּוצ טלעג רַאפ טמעש

 :רעטסעשט ןשיליוּפ ַא רַאפ עלָאר יד ןליּפש ליװ ,םעדייא ןַא

 טכיײרגרעד רע ,םזיטימעסיטנַא ןוא םזיטַאװרעסנָאק עגונּב-ןָאט

 ןַאמָאר ןייז .סעטַאיּפ יד וצ רעדנעלגנע םעד טשינ רעּבָא

 ,םזיניטערק ןּופ רעטסּומ ַא זיא י"ַאקסנעדּוצ ַאימעיז יא ָאנדּוצ ,

 רעד .טייקטצענערגַאּב רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעשיטילָאּפ ןּופ

 יַאֹּב רעכלעװ ,ןליוּפ ןיא עגַארפ-ןדיי יד ןזעל ּוצ רענייז ןפוא

 ,דרוסּבַא ןַא זיּב טריפרעד זיא ,ןדיי עלַא ןגָאיסױרַא ןיא טייטש

 ילוּפ םּױוש ןייק טּבױלרעד טשינ ךָאנ ךיז טָאה'ס ןכלעוו ףיוא

 זַא ןוא .יקסנִיָאכ:עקסעי ַא טשינ ּוליפַא ןוא רעלטסניק רעש

 .םענייז קרעװ ןדעי ןיא טעמּכ ןדיי ףיוא לַאג טימ רע טיײּפש

 ּוליפַא ,רענרעדָאמ ַא ךיוא טייג ןגעװ סּפָאהנסיײװ ןיא

 גרּוטַאמַארד רעד ,רעלעטשטפירש ּרעשיטַארקָאטסירַא ןַא ךיוא

 טנעמרעפ םעד רע טצז ןדיי ןיא .י ק ס וו ָא ר ָא וו טסָא ר .ה .ק

 עכלעװ ןיא ,רעטסייג עזייּב יד ,סעיצּולָאװער עלַאיצָאס ןּופ

 *װָארָאװטסָאר ןיא .טסירקיטנַא רעד טרעּפרעקרַאפ ךיז טָאה סע

 ירעכעל טימ לּופ ןיא עכלעװ ,"טסירקיטנַא עידעגַארט סיקס

 ?ײטנָא ןעמענ ,ןדיי עגונּב טײקכעלדנעטשרַאּפמּוא ןוא ןטייקבצל

 רעד ייס ,קָאטשנעניּב ביל רעקנעש רעד ,רעטָאפ רעד ייס
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 : = .ָצרעקרעביא רעשיטסינּומָאק ַא ןיג רַאזַאל טנעדּוטס רעד ,ןא

 0 / ןעמעטָא ןוא סמעלַאּב טימ יװ סעּבמָאּב טימ ךיז ןפרַאװ ,שינ

 / =טסירק יד סָאװ ,גנוטכַארַאפ רעד רַאפ-האנש רעשקָאלייש טימ
 / -בעש עשידיי עטלַא .ייז עגונּב סױרַא טזייוו טפַאשלצזעג עכעל
 טנָאקעג טָאה עכלעװ ,גנּודניפרעד ַא זיא-ןטסינּומָאק סלַא רעק
 ןַא ןופ חומ ןלַאקירעלק-ויטַאװרעסנָאק ַא ןיא ןרעװ ןריוּבעג
 8 טמיוקַאּב יקסוװָארָאװטסָאר ייּב .טַארקָאטסירַא םענעמּוקעגּפָא
 / ,ןיטשנירג ר"ד רעטרילימיסַא רעד ּוליִפַא קספ ןסואימ
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 םיזי מיר אפ

 יוּפ רעד ןיא ךיז ןּבָאה ןסולפנייא ענעדיישרַאפ רעטנּוא

 ןעגנוטכיר ןּוא רענעט עיינ ןסירעגנײײרַא רוטַארעטיל רעשיל

 .ישרַאפ יד ןענעז סָאד .םרָאפ רקיצ רעד ןוא טלַאהניא עגונּב

 .רַאפ סָאװ ,ןטסימערטסקע ענרעדָאמ יד ןּופ ןעגנומערטש ענעד

 ןכָאנ ךיז קידנגָאי ,עלַאנָאיצַאנןײיה סָאד טשרמולּכמ ןפרַאװ

 ןעגנּוגנידַאּב ערעזנוא ייּב בגַא טרעוו סָאװ -- ,ןלַאנָאיצַאנרעטניא

 ילָאװער רעקיזָאד רעד ייּב זיא ךָאד .טכיירגרעד ןטלעז רעײז

 ןעגנּוגנידַאּבסנּבעל ערעדנַא ןּופ אצוי:לעוּפ ַא זיא עכלעוו-.,עט

 .ףיט ,עשיפיצעּפס עקילָאמַא סָאד-.ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמּוא ןַא ןיא

 זיא ןּבלעז םעד טימ .ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא קרַאטש צעלַאנָאיצַאנ

 יּתורוד סָאד ןרָאװעג לעּוטקַא רעקיניײװ ךיוא רוטַארעטיל רעד ןיא

 .ָאס ןוא ןשיטילָאּפ ןיא שטָאכ ,קַאילָאּפ-דיי ןופ םעלּבָארּפ עטלַא

 טרירעג ּפַאנק עגַארפףױדיי יד ךיז טָאה ןּבעל ןשימָאנַאקע-לַאיצ

 .טקנוּפ ןטיוט ןּופ

 ןיולּב רעסינעג ,דניצַא זיּב יו ,רעמ טשינ ןענעז ןדיי

 ןפַאש ןופ ןטקעיּבָא רעדָא ,ןפַאש ןשירעלטסניק ןשילױּפ ןּופ
 יִעג ןענעז ייז-.ןלעדָאמ ןוא ןּפיט ,לַאירעטַאמ-סגנּוּבײרשַאּב סלַא

 .טרָאװ ןשירעלטסניק ןשילוּפ ןופ רעפַאשטימ ןרָאוװ

 רעשידיי ןּופ רעלעשטפירש עגני עדאיעלפ עצנַאג ַא

 ,רעװַאנױו ,יקסמינָאלס ,ןיורּב ,םיווּוש ,ןילטיוו - ,גגוּמַאטשּפָא
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 טרָא ןעזעגנָא רעייז ַא ןגָאלשרעד ךיז ןּבָאה--.א .א קינדָאּבָאלס
 צלַא ךרּוד ןרעװ ייז ןוא רּוטַארעטיל רעשיליוּפ רעיינ רעד ןיא
 עשילױּפ עשירעלטסניק ןוא עשיטַארקָאמעד ,עשיאײטרַאּפמוא
 רעײנַאּב ןוא רעלטסניק עטּבַאגַאּב סלַא טּבױלעג קרַאטש ןרעפס
 .ןּבעל ןשירַארעטיל ןשילױּפ ןופ

 ןפַאש םניא גאלשרעטנוא ןשיטילָאּפָאמסָאק ןקרַאטש םייּב
 ןַיז טשינ דייר ןייק ןעק ,רעּביײרש עשילױּפ רוד םעיינ ןּופ
 ןדיי יד ןענעז ךָאד .ןצנעדנעט עשיטימעסיטנַא עטלוּב ןגעוו
 ,רּוטַארעטיל רעשיליופ רעײנ רעד ןיא ךיז ןענעגעגַאּב סָאװ
 .טרעקרַאפ טשינ ּבױא ,לָאמַא יו רעשיטַאּפמיס טשינ ןיטולחל
 ןצנַאג ַא ףױא ןָא טשינ רעטציא ךיז טסיוטש'מ רָאנ טשינ
 ןטלַאטשעג עשידיי עשידָאזיּפע יד וליפַא רָאנ ,ןַאמָאר ןשידיי
 ןדיי ייּב ךיז טלָאװ סע יװ ,לָאמַא ןופ תונורסח צעלַא ןּבָאה
 .טרעדנעעג טשינרָאג טרעדנּוהרָאי ַא טייז

 יַאװ ינַאּפ סנָאכעל ןַאי ןיא דיי רעד זיא זָאלּברַאפ
 טנעדוטס רעשידיי רעד ךיז טזָאל ןגָאלש קידהענכה ."ַאקסוועל
 ,"רעטומ ןיימ ןופ טָאטש, סיקסװָארדנַאּב-ןעדַאק ןיא
 .עגייּב ןלַאטנעמיטנעס ַא ןוא ,רעליש ןקירעירעדנימ ןייז ךרּוד
 רעד זיא שיטַאּפמיס טשינ .רַאפרעד גנּונױלַאּב ןייז טָאה קַאמש
 .סָאראי ןיא דלָאנרַא רָאיטקַא רעשילוּפ:שידיי רעטרילימיסַא
 ,"ןּוז סרעטלַאהכוּב םעד ירַאליה, סשטיװעקשאװיא װאל
 1912 .י ןיא טשינ רע טעז 'ַארּומלַאּפ ַאיּבָאנעז , ןייז ןיא ןוא
 סָאװ ,רעקנעש ןשידיי םעד רעסױא וװעיק ןיא ןדיי ייּב םענייק
 גנוּבעלרעּביא עשיגַארט ַאזַא וליפַא .סעקטוטיטסָארּפ טלטימרַאפ
 1920-1918 גירק-רעגריּב ןתעּב ןעמָארגָאּפ רעניַארקוא יד יװ
 ש טיװ ָא ק ַא לי א .ק .י ןירעטכיד יד .טריזילעטַאגַאּב טרעוו
 טשינ "װָארוקסָארּפ ןיא םָארגָאּפ רעד, לטכידעג ריא ןיא ןעק
 קווח יװ .קיצומש ןענעז רעדניק עשידיי זַא ,ןירעד ןסעגרַאפ
 ןענױלַאּב ןוא םיחצור יד ןפָארטשַאּב ןגעװ ץַאז רעד טגנילק
 "ביל רעטכעלש רעד, לדיל-רעדניק ריא ןיא .ךעלעדיי עמירָא יד
 רע זַא ביל -עמערק םעד לדיימ ַא טקידלּושַאּב ('ַאּבייל ילז)
 .ַטנַאק סָאד טהלועַאּב טימרעד ןוא סָאמ ןיא טרַאנעג יז טָאה
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 = 7 . אי (- יי

 יז ןוא ,טמיטשַאּב ןעװעג זיא עשאּפ יד ןעמעװ רַאפ ,לקער

 .ָאמ עטכעלש ןייק טשינ .הרוּת-ןיד ַא ףיוא בר םוצ םיא טדָאל

 ..רעדניק עקיטנייה רַאפ רוטקעל עשיטקאדיד ענרעד

 ןּפיט עשידיי יד ןענעז ללּכה ןמ אצוי רעמענעגנָא ןַא

 .ַאקסװעלַאװ) ַאקסלָאּפָאלעיװ ןיפערג עננַאהָאי ַאירַאמ ןופ

 .ָאניס , גנולמַאז רעד ןופ יסַאּברעל ןַאטיּפַאק, ןיא

 .םיוא םנּופ דָאזיּפע ןַא ַאקסלָאּפָאלעױו טרעדליש ,"אצילראג

 .1863 ,ָאקװָאנילַאמ ןיא דנַאטש

 ןּופ רעדנּואו טזײװַאּב סַאּברעל ןַאטיּפַאק רעשידיי רעד

 .תריסמ ןּוא טייקטסיירד ןופ רעטסּומ ַא זיא רע .טייקשידלעה

 טכַאלש ןתעּב רעייפ ןיא רעטשרע רעד טייג רע ;טייקידשפנ

 ,ןדעי ַא טסישרעד רע ;ןלעטש עטסכעלרעצפעג יד ןיא ןוא

 רעדָא ,לעפַאּב ןדעי דנַאטשרעדיװ ןָא סיוא טשינ טליפ סָאװ

 ןופ טשינ רעּבָא ,טלַאפ דלעה רעד סָא .ןריטרעזעד ליװ סָאװ

 .רעשילוּפ ַא ,רעשרבח ַא ןופ רָאנ ,ליוק רעכעלטנייפ ַא

 .רעל טרעהרעד טשינ טָאה ָאקיימָארג רעטסײמטָאר רעד

 ,טכודעג םיא ךיז טָאה'ס .עגַארּפ ַא סנייז ףיוא הבושּת סנסַאּב

 ןשיליּפ םעד םיא ,םיא טקידיילַאּב ריִציפָא רעשידיי רעד זַא

 טּולּב עשיצירּפ סָאד םיא ןיא טכָאקעגפיוא טָאה .ץישטכַאילש

 יד ןליפרעד םייּב ןַאטיּפַאק ןשידיי םעד ןסָאשרעד טָאה רע ןּוא

 ידע ,ּפמוז 8 ךרוד ןענָאנַאק יד ןּפעלש ייּב ,טסניד עטסרעוװש

 .סעיציזָאּפ עיײנ ןעמענָא ןוא אנוש ןּופ ןעװעטַאר וצ ייז

 .ריקליוו ןייז ,טעּברַא לקיטש ןּוטעגּפָא ןייז קידנעעזרעד

 רעטעּפש העש ַא ןיא קידנריטרַאּפַאר .הטרח ָאקײמָארג טָאה טַאט

 הדומ ךיז רע זיא ,יקסנישירק קינװָאקלָאּפ םעד טכַאלש ןכָאנ

 ,יירשעגסיוא סקינװָאקלָאּפ ןפיוא .תועט ןייז וצ ,דלּוש ןייז ּוצ

 :ָאקײמָארג טרעפטנע ,ריציּפָא ןטסעּב ןטימ ןוטעג טָאה רע סָאװ

 ןורּכז ןיא .ןענַאטשרַאפ טשינ ,טרעהרעד טשינ םיא ּבָאה'כ,

 ןוא םוטעמּוא ןּוא קעמַארּבַא רעטעררַאפ םעד טַאהעג ךיא ּבָאה

 רימ ךיז טָאה'ס .רעטעררַאפ ַא - ןדיי ַא ןיא ןעזעג קידנעטש

 טָאה רָאג רע תעּב ,סקיּב ןטימ רימ טָארד סַאּברעל זַא ,טכודעג

 .ַאט ןשירענלעז ןקיצנייא ןייז ףיוא ,סקיּב ןפיוא ןריואוושעג
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 ןטערטּפָא טעװ סע רעװ ,ןדעי ןסישרעד טעװ רע זַא ,ןַאמזיל
 .ערפיוא ןיא ,ןרָאצ ןיא .ךַאז רעלַאנָאיצַאנ רעשיליוּפ רעד ןּופ
 ,ןסישרעד ךימ סייה ..ןענַאטשרַאפ טשינ םיא ךיא ּבָאה גנּוג
 ",קינװָאקלָאּפ רעה

 :יקסנישירק קינװָאקלָאּפ רעד קיטּומײוװ טרעפטנע ףױרַאד
 עכלעוו ,עקינעי יד עלַא ןסישרעד ןזומ טלָאװ'כ ןעװ,

 ...טנַאה עכעלרעדּױרּב ַא ןסױטשעגּפָא ןלױּפ ןיא ןּבָאה
 עכלעוו ,עקינעי יד עלַא ןסישרעד ןזּומ טלָאװכ ןעװ

 ןזייּב ןיא טקיטכצדרַאפ ןּבָאה עכלעוו ,טיורטעג טשינ ןּבָאה

 עלַאנָאיצַאנ יד ןּופ עקירעהעגנָא תונוּכ עטכעלש ןיא ןוא ןקיװ
 ..ןשטנעמ רעּבָא עיירט ,ןטייהרעדנימ

 ןּבָאה עכלעוו ,עקינעי יד עלַא ןסישרעד ןוומ טלָאװ'כ ןעוו

 טרעדנּוה ךרּוד ,רעטעררַאפ ןעצ ךרּוד ,רעטעררַאפ ןייא ךרּוד

 סָאװ ,ץּוּביק ןצנַאג ַא ןּבױלג ןוא ערע ןּופ טּביױרַאּב--רעטעררַאפ

 - זנּוא ּוצ ןעילּוט טלָאװעג ךיז טָאה

 "..ןליױק טלעפרַאפ רימ טלָאװ !רעטסיײמטָאר רעה
 "סַאּברעל ןַאטיּפַאק, ןיא יװ ןטלַאהעגסױא יױזַא טשינ

 "}טקע טשיַאּפ, גנולייצרעד ריא ןיא ַאקסלָאּפָאלעיװ זיא

 ןיא סעצנצטסװָאּפ עּפורג ַא ןופ עטכישעג ַא ,(יקַאירקס
 עכלעוו ןשיווצ ,ַאקזושזרּב חלג ןּופ גנּוריּפנָא רעד רעטנּוא 3
 .החמש ,דיי ַא ךיוא ךיז טניפפו סע

 ,ההמש טרעווש ,טעדנוװרַאפ לָאט עכעלטע ןיוש קידנעייז

 ןרַאפ ןעמוקּוצמּוא ןוא ןפמעק וצ טיירַאּב דימּת זיא רע וַא

 ןעו ,ףמַאק ןּופ דימ טרעװ םלוע רעד ןעװ ןוא .דנַאלרעטָאפ

 .קנעּב יד ,לטימ-סגנוזיילרעד סלַא ,ייז ןשיװצ טּכַאװרעד סע

 ישרע רעד החמש טרעװש ,ןכּוז ייז ןכלעוװ ,טיוט ןכָאנ טּפַאש

 ,רעגנוח תעּב טשינ ,טיוט םּוצ ןעקנעּב טשינ לצוו'כ זַא, רעט

 ףמַאק וצ ןעקנעּב לעוו'כ רָאנ ,םירּוסי ןּוא ןייּפ תעּב טשינ

 יוּפ ןּופ דרעװש ,ריד ייּב ךיא רעווש ױזַא ,רעיודסיוא וצ ןּוא

 ?...רענלעז ןשיל

 ייפֹנָא םענעּבילּבעג.ןּבעל םעד טַאררַאפ רעּבָא רע דָארג

 {סָאװרַאפ .ַאקזושזרּב רער
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 טשינ .שינָאל קרַאטש טשיה ייברעד זיא ַאקסלָאּפָאלעײװ

 ןקיזָאד םעד ןופ ףוס םעד ןיא טייקידנעװטיונ  ַאזָא ןַארַאּפ

 טימ טָאה עטרּבחמ יד זַא ,טעז'מ ןוא קרעװ-טסנוק ן?ופטכַארפ
 סנצעמע ןופ הנװּכ ערעדנוזַאּב ַא טאהעג טױט סההמש
 .עיצַאקיפירָאלג

 ,רלַאװ ןיא רעטעדנואװרַאפ-ךעלצרעּמש ַא טגיל החמש זַא
 ןטעדנואוורַאפ ַא רע טעּב ,ןצרעמש : ערעיוהעגמוא קידנדייל

 לײװ ,ןסישרעד ,ןגָאלשרעד םיא לָאז רענעי זַא ,רֹּבח ךיוא

 ינָא ןוא ןעגנַאפעג ןעמענ םיא ןעמ טעװ רעמָאט זַא ,טליפ רע

 רשפא ןוא םירוסי יד ןטלַאהסױא טשינ רע טעװ ,ןייּפ ןּוט

 טשינ סָאד רענעי םיא ליװ .ענעּבילּבעג יד ןטַאררַאפ ץיה ןיא

 | .ןוט ּבילוצ

 .טליפעגרַאפ טָאה החמש יװ ױזַא ,ץלַא טעשעג ךָאנרעד
 -ַאפק רעד טמוקַאּב ,םירוסי ןוא ץיה ןיא ,הסיסג תעּב

 -ַאֹב סֶּצִד ,טרָא סָאד ןהחמש ןופ סױרַא לואסע-ןקַאזָאק רעשינ

 טַאט ןייז .רענַאזיטרַאּפ ייװצ ענעּבילּבעג יד ןופ שינעטלעה

 זיא יז לײװ ,ןרעװ טפַארטַאּפ טשינ טַאררַאפ סלַא רעּבָא ןעק

 ,ַאקזושזרב חלג רעד עקַאט טגָאז .ןעניז ןרָאלק םייּב ןעשעג טשינ
 :ןתידוהי ףיוא קערַאמ חלג סיקצַאװָאלס יו ךעלנע

 ןוא רעטוג ַא ןעװעג ןיא רע ,ןטַאררַאפ טָאה רע טשיע

 ,"טנַאה יד םיא ּביג ,ןטַאררַאפ זנוא טָאה ןייּפ ןייז .רבה רעּביל

 ַא ןיא רעּבָא זיא רעּבירש עשיליופ רוד ןרעגניי םייּב
 רּוּפש ןייק ןַארַאפ טשינ ,ןטלַא םייּב יװ ךָאנ סָאמ רערעקרַאטש
 יָאיצַאנ ענייז טימ ןדיי םענרעדָאמ ,םעיינ ןרַאפ שינדנעטשרַּטּפ

 ןופ ןמיס ןייק ןַארַאפ טשינ ,ןלַאעדיא עלַאיצָאס רעדָא עלַאנ

 .ןריזילַאער ּוצ יז ןבּורּפ ןּוא ןעגנּורעדָאפ עלערּוטלּוק-לַאנָאיצַאנ

 טרַא םעײנ םנּופ אצוי:לעוּפ ַא רשפא סע ויא זייוװלייט

 ףיוא ןצנַאגניא טעמּכ ךיז טגײלרַאפ'מ ּביוא םּורָאװ ,ןפַאש

 -עג רעד ןוא ,ןכוּת םעד םזימרָאפ רעד טגנערדרַאפ ,םרָאפ

 טדניװשרַאּפ ,ןעמַאנסיוא עניילק ץּוּחַא ,טלַאּהניא רעכעלטפַאשלעז

 *ױּפ ענרעדָאמ יד זיא ,טרפ םעד ןיא .ןטלעװ-שיװצ יד ןיא
 ןזרעפ ןּוא ןזַארפ ןיא ךיז ןקיפש ריא טימ רּוטַארעטיל עשיל
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 יֿבניי, ןופ ןעגנופַאש יד יּבנל ןעגנַאגעגקירוצ טייוו טמיטשַאּב
 ןוא עשימָאנָאקע עקיטציא יד עקַאט ןענעז רשפא ןוא ,"ןלױּפ
 ,ףעלטסניק ןשילױוּפ םעד דמערפ ןדיי ייּב ןעגנובערטש עקיטסייג
 ,עינרַאיװַאק יד-זיא סע טנָאזירָאה ןוא עירָאטַארָאצַאל סעמצוו
 עקידרעדױג ןוא ןטנַאלקעּפס עקיכייב ,עשידיי טעז רע ואוװ
 : .ןייג.קידייל ןּופ עגושמ ןרעװ סָאװ ,רעּביײװ

 דיי יד ןוא ןדיי ןרירָאנגיא סָאד רעּבָא זיא קיסָארדרַאפ
 ךרוד--סּואימרַאפ ייז ,ןדיי ןכַאלסיױא סָאד רָאג רעדָא עגַארפ
 .גנומַאטשּפָא רעשידיי ןופ רעדָא ןדיי-רעלעטשטפירש עשיליופ יד

 עטרילימיסַא עכעלרעגריּבניילק עשידיי ןּופ קידנעמַאטש
 ַא ןָא טפרַאװ ןוא ףירט זיא "דיי, ןוא "שידיי, ּואוו ,תוביבס
 :שילוּפ יד ןליוו--,םידמּושמ עצנַאג רעדָא עּבלַאה קידנעייז ,דחּפ
 יז .טסּבױּפ ןּופ רעכעלטסּבױּפ סיוכרוד ןייז רעּביירש עשידיי
 .עג-טשינ ןגעװ ןלייצרעד ייז ,רָאנ ליוו'מ סָאװ ןגעװ ןּביירש

 ףיוא טשינ ןלעטש יז ,ןכַאז ענעגיולפעג-טשינ ןוא ענעגיוטש
 ןריגאּפָארּפ ןייז ,"ףירַא סיפ יד טימ ליוק-דרע םעד, סעװָאטַאק
 ןרעװ ןוא ,םזילַאיצָאס ןכעלטסירק ןוא םזיצילָאטַאקָאענ ּוליִפַא
 עװיסערגָארּפ ,עכעלטסירק ערעייז דצמ טּכַאלעגסױא רַאפרעד
 יז ןליו ,ּוליּפַא לװיטָאמ ןייק ,סעשידיי סעפע רָאנ ,ןגעלָאק
 שטָאכ ,רוטַארעטיל רעשיליוּפ רעד ןיא ןגָארטנײרַא טשינ הלילח
 ןענעקַאב םּוצ ןקריװטימ ךס ַא ךָאנרעױזַא טנעקעג ןטלָאװ ייז
 .ףשניא ריא ןוא הביבס רעשיױיײי רעד טימ טלעװ עשילוּפ יד
 ןטלָאװ ןוא ,טּוג ץנַאג ןענעק יז עכלעװ ,ןּבעל ןקיטסייג-ךעל
 ןריי ןּוא ןקַאילָאּפ ןופ גנּורעטנענרעד ַא וצ טריפעג טימרעד

 עג רעד ןוא ךיז הבוט ַא ןּוט וצ יז ןּביױלג ?ייוורעד
 רעדָא ,םינינע עשידיי ןוא ןדיי ןגייוושרַאּפ ייז בוא ,טפַאשלעז
 ןסואימ ַא ענערַא רעד ףיוא קידנריפסירַא :רעגרע ךָאנ סָאװ
 ןייק טשינ ןּבָאה ייז סָאװ יד:אל .ןטעּפש ייז ןכלעװ ןופ ,ןדיי
 ןּוא ןדַיי ןופ ןעגנוּבערטשַאּב עלערּוטלּוק יד רַאפ שינדּנעטשרַאּפ
 ןדיי ייז ןסּואימרַאפ ,רעגייטש-סנּבעל ןשידיי ןלעניגירָא ןרצּפ
 ,ןעגנּורענײמעגלַארַאפ עטרעּפמּולעגמוא טימ ,םלוע ןדמערפ ןרַאפ
 ךיז טימרעד קידנּבױלג ,רנַאשזןטעלּפּוק ןיא ןעגנוקרעמַאּב טימ
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 ּוצ גונעג רעּבָא זיא'ס .רעטכיד עשיליוּפ-טכע סלַא ןרשּכ וצ
 ַא יװ ,ןדיי ןויר עשירַארעטיל עכלעזַא טימ יז ןכיילגרַאפ
 וצ ידּכ ,.ַא .א גיװצ ,טדָארּב ,רעלָאט ,ןַאמרעסַאװ ,רעלצינש
 .סייג ןוא טײקטלּפירקרַאפ עשירָאטַאלימיסַא עצנַאג יד ןעזרעד
 .ןטעָאּפ עשידיי:שיליוּפ עשימייה ערעזנּוא ןּופ טייקשידניק עקיט
 רעייז זַא ,טרעטשעג טשינ טייקשידיי סָאד טָאה ענעי יװ ױזַא
 טקנוּפ-,טלצװ רערָאג רעד ךרּוד ןרעװ טנעקרענא לָאז טנַאלַאט
 ,עטייװצ יד ייּב טיײקשידיי רעייז ןגרָאּברַאפ סָאד טעװ ,ױזַא
 .גנּונעקרענַא רעייז ּוצ ןפלעהּוצ טשינ

 .מוא ןייז ןיא ןּבעל עטרַאה סָאד רעּבָא טעװ קפס-ילּב
 -עטשטפירש עשילױוּפ יד ןעגניוצ גנּולקיװטנַא רעכעלרעהפיוא
 גנויצַאּב רעייז ןרעדנע וצ ,םכותּב עשידיי:שילוּפ יד ןוא רעל
 ַא סעּפע סלַא ןדיי םעד ןטכַארטַאּב ןרעהפיוא טצוװ'מ ,ןדיי ּוצ
 -געמַאזּוצ ןיא זיולּב ייז ןענָאמרעד ןוא םּוטנלוּפ םוצ גָאלּוצ
 ןעלדנַאהַאּב ןּבױהנָא יז טעוו'מ ; ןינע ןשיליוּפ ַא טימ גנַאה
 יװ ,טלעװ רעקיטסייג רעלעניגירָא ןַא טימ ןעּודיװידניא סלַא
 -שטייד ןוא ךיירקנַארפ ןיא לַאפ רעד רעטציא ןיוש זיא סָאד
 טריסערעטניא רעלטסניק עטּבַאגַאּב עיר עצנַאג ַא ּואװ ,דנַאל
 ןּופ םּורָאפ ןפיוא סױרַא ייז טְקּור ןוא םינינע עשידיי טימ ךיז
 .ןּבעל ןכעלטפַאשלעזעג

 ןקרעמַאּב ּוצ זנוא ייּב ךיוא ןיוש זיא ןרּוּפש
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 ןעגנוכײלנראפ

 עשיױיי ןופ ןעגנורעדליש יד ןכיילגרַאפ לָאז ןעמ ןעוו

 .ַארעטיל רעשילױּפ רעד ןיא רעגייטשסנּבעל ןשידיי ןוא ןּפיט

 ,רעדנעל ןוא רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןרוטַארעטיל יד טימ רּוט

 יױזַא טשינ זיא רוטַארעטיל םּוש ןייק זַא ,ןענעקרענָא ןעמ זומ

 ,טקיטּכערַאּב ךיוא זיא סָאד .עשילױּפ יד יוװ ייז ןיא ךיירלָאצ

 ןופ ןדליּב ןלוּפ ןיא ןדיי זַא ,טכַארטַאּב ןיא טמצנ'מ ּביוא

 יעקלצפַאּב-דנַאל רעד ןופ לייט ןקידנטײדַאּב ץנַאג ַא םינומדּק

 םיצּוּביק עקרַאטש ןיא ןטרעדנוהרָאי טייז ןענעז ייז זַא ןוא גנור

 : ,דנַאל ןצנַאג ןרעּביא ןפרָאװעצ

 ןעגנורעדליש עקיזָאד יד זַא ,ןענָאמרעד וצ ךיוא יַאדּכ

 ןוא טייקויטקציּבָא סָאמ רעקרַאטש ַא טימ סיוא ךיז ןענעכייצ

 ַא זיא סָאװ-ואװשרעדנַא ץעגרע יו רערעסערג ַא ,טייקיירטעג

 .טייקטנעָאנ-סנּבעל רעד ןּופ אצוי-לעוּפ

 .רּוטַארעטיל עשיסור יד ןעניד ןעק ליּפשייּב סלַא

 יל? רעשיסור רערעטלע רעד ןיא עגַארפ-דיי רעד טימ

 ,טקיטפעשַאּב קינײװ ץנַאג ללכּב טסנרע ךיז ןעמ טָאה רוטַארעט

 ףדיי יד ןוא ןדיי ליפ דנַאלסור ןיא ןעװעג ןענעזס שטָאכ

 עשיסור יד .םעלּבָארּפ טקיטיײװעגנָא ןַא ןעוװעג זיא עגַארּפ

 ןּוא ןכעלטסירק ןשיװצ הצוחמ עפיט ַא ןפַאשעג טָאה טּכַאמ

 ךעלטכער ַא ףיוא ןרָאװעג טלעטשעג ןענעז ןדיי ,רעגריּב ןשידיי
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 ,ןצעזעג-םַאנסױא טימ טלדנַאהַאּב יז טָאה'מ ,הגרדמ רעקירדינ
 ערעטלע יד ךיוא ןּבָאה .ןעגנּוגנידַאּב עשיפיצעּפס ןיא טצעזרַאפ
 טשינ ,לזמ ןרעסעּב ןייק ןדיי טקנעשעג טשינ רעּביײרש עשיסּור
 רשפא ןּבָאה ללכּב .ָאװינ ןקיטסיײג ןרעכעה ַא ףיוא ייז ןזיוװעג
 טעה טּבעלעג ןּבָאה סָאװ ,ןדיי יו םינינע עשיַצזָארּפ עכלצזַא
 טסערּפעגפיונוצ ,ןייּפ ןוא טױנ ןיא ,םּוחּת ןיא ץעגרע טײװ
 .יסּור עקילָאמַא יד טרעטסײגַאּב קינייװ ,ךעלטעטש עניילק ןיא
 יד ןכַאמ ,ןטעָאּפ עשילױּפ יד וצ ךוּפיהל .ןטסירטצלעּב עש
 רעדָא גייוש ַא ןצנַאגניא ןדיי ןגעװ רעּבײרש עשיסּור עטלַא
 רעסּואימ ץנַאג ַא ןיא קרעװ ערעייז ןיא ןדיי ףיוא-ןריפ ייז
 טָאּפש וצ יװ יױזַא ,קיכיספ רעטפַאהלקע ןַא טימ ,טלַאטשעג
 :עג עלַאער טשינ ,עטכַארטעגסיױא ןּפיט ןענעז סע .קזוח ןוא
 סַאהױדיי רעד סױרַא טּפָא טמעטָא סע עכלעװ ןופ ,ןטלַאטש
 ,שירּפהמ ערעייז ןּופ

 לּופ ,ךעלטנייפ סיוכרּוד זיא ןדיי וצ גנויצַאּב סניקשּוּפ

 .פיוא סיקצולַאּב רַאפ יו ,םיא רַאפ זיא דיי רעד ,גנוטכַארַאפ
 .סעקיטכערטרעדינ ,סעקיצּומש סָאװטע ,רָאיטקַא םענעזָאלּבעג

 .ּפָא טשינ ,ןעמינָאנס שממ םיא רַאפ ןענעז ןָאיּפש ןוא דישז
 יעג עכעלשטנעמ םּוׁש ןייק טשינ רע טעז דיי םניא ,ןלייטעצ
 .ּואו רעדָא רעטעררַאפ ַא ןּופ גנורעּפרעקרַאפ יד רָאנ ,ןליפ
 סױרַא טערט סע ּבױא "לַאש ןצרַאװש , סניקשוּפ ןיא .קינרעכ
 .כערטרעדינ, יו שרעדנַא טשינ רּבחמ רעד םיא טפור ,דיי ַא
 ַא ויא רע זַא ,סױרַא ףּכיּת ךיז טלעטש סע ןוא "דישז רעקיס
 יד טימ ּפָא טקיטרַאפ רּבחמ רעד ןכלעװ וצ גנּויצַאּב יד ,רוסמ
 ",ןטלָאשרַאפ םיא ןוא טלעג ןּבעגעג םיא ּבָאה'כ, :רעטרעװ
 טמוק "רעטיר ןגרַאק, סניקשוּפ ןופ ןצמק רעטלַא רעד ּבױא
 טרָאד ןָאמָאלָאס דיי רעד זיא ,טלַאטשעג עשיגַארט סלַא סױרַא
 ,שפנ קיטכערטרעדינ ַא ,קינטנעצָארּפ רעקידנשָארג ַא זיולּב
 רעדנַא ןַא ןיא .רעטָאפ םעד ןמסרַאפ וצ ןוז ַא ןָא טדער סָאװ
 ,"טנּוה, ַא יװ דיי ַא ןעמ טעגרהרעד סניקשוּפ דיל

 זיא ןװָאטנָאמרעל ייּב ןדיי ּוצ סַאה רעד ּבױא ןוא
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 ןיא דיי רעד ךָאד זיא ,ןעניקשּוּפ ייּב יװ קרַאטש ױזַא טשיג
 ףָאיּפש ַא אקוד "ַאק שַאס, ןייז

 רבד-םש ַא זיא 'ַאּבלוּב סַארַאט, ןופ לקנַאי סלָאגָאג
 סוװעינעגרּוט ,ןָאיּפש ַא ,טנגעג עצנַאג יד טעװעּבַארַאּב סָאװ
 ױזַא ןוא .רעטכָאט ענעגייא ןייז דנַאש וצ טפיוקרַאפ לשרעא
 ןעװעג זיא ןדיי ּוצ האנש ןייז סָאװ ,ןיקסװעיָאטסָאד זיּב רדפּכ
 -עטיל רעשיסור רערעטלע רעד ןיא ןרירוגיפ ,עשילַאקַאינַאפ ַא
 ,ןשטנעמ ענעּברָאדרַאפ ןופ ןפיט עשידיי עייר עצנַאג ַא רוטַאר
 .ליפעג ךעלשטנעמ ןָא ,ץרַאה ןָא ,תונמחר ןָא ,םיִאּורּב עדליוו
 -ָאיּפש ,םירסומ :ןשזַאנָאסרעּפ ײרעלַאג עצנַאג ַא טניישרעד סע
 וצ הואּת רעכעלקערש ַא טימ רעגיוז-טולּב ,רעטעררַאּפ ,ןענ
 תוריבע לֹּכ ןּוטּוצּפָא טיירג ןענעז ייז ןכלעוו ּבילוצ ,טלעג
 -ָאמרַאה ןעזפיוא רעטפַאהלקע-קיצּומש ,רעשיזיפ רעייז .םלועּבש
 -רעדינ ןוא טייקנלַאפעג רעשילַארָאמ רעייז טימ דימּת טרינ
 .טייקיטכערט

 ןשידיי טעד טרענײמעגלַארַאפ טָאה'מ יו ױזַא טקנוּפ ןוא
 -רַאפ סע ןעמ טָאה ,ןטנַאטגעזערּפער עטסגרע ענייז טול ללּכ
 טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעװ ,ןסָאמ יד טּפַאכעגרעּביא ,טרענעש
 רַאפ טָאה סָאװ ןיקשוּפ רעּבלעז רעד .יורפ רעשידיי רע+ ןגצװ
 רענייש רעד ּוצ ךיז טדנעװ ,?יפעג-לקע ןַא זיולּב רענעמ-ןדיי
 רַאפ טיירַאּב זןיא ןוא ןטנעמילּפמָאק עסיז-ץירקַאל טימ הקבר
 םעד ףֹּכיּת ןעמעננָא שממ ,תויח סָאד ןּבעגוצקעװַא שוק ַא ןריא

 .ירש עשיסור ערעדנַא ןוא ָאטנָאמרעל ךיוא .,ןּביױלג ןשידיי

 ןיא ןרעװ ללכּכ .רעטכעט עשידיי ענייש יד ןעגניזַאּב רעּב

 .ךיימ עשידיי ענייש-דליּב יד טנָאמרעד ןענַאמָאר עשיסור ליפ

 שילַארָאמ ערעייז ןופ תורצ ךעּבענ ןדייל סָאװ ,ןעיורפ ןוא ךעל

 .עטַארעג ןרעוװ ןוא רענעמ רעדָא ןרעטלע עקיצומש שיזיפ ןוא
 עּביל "רעשילמיה, רעד ךרּוד ןּביױהרעד ןוא טרעטיילעג ,טעװ
 .ןרילַאװַאק-רערערַאפ עכעלטסירק ערעייז ןופ

 .עטיל ערעדנַא ןיא ךיוא ןעמ טניפעג סעכעלנע סָאװטע
 -עגנגעקטנַא סעקשידיי עשיכאלמ יד ןרעװ טרָאד ךיוא .ןרוטַאר
 ,ןקיטשרּודטּולּב סריּפסקעש ןּבענ .ןדיי עקידחצור יד טלעטש
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 יצר : :



 .עשז רעטכָאט עטריזילַאעדיא ןייז טרירּוגיפ קָאלייש ןקידהמקנ
 .רעדנואו יד ךיז טניפעג ןסעּבַארַאּב סװָאלר ַאמ ןּבענ ,עקיס
 ירעטלַאװ ןיא הקבר טניישרעד לּופטכַארּפ ;ליַאגיבַא ענייש
 .ץָאנַאװיא, סטָאקס

 סשטיוועצמעינ רעּבָא יז ןגעקטנַא ןענעז ךעלריטַאנ יװ
 ןוא "דיי ןופ סיקסוועשַארק ,"הרש ןוא ּבײל, ןופ ןדלעה-

 זיא ןדיישרַאפ יו ;ןשטיוװעלאוואג ןּופ "םידמּושמ , יד ּוליפַא
 .ריטלַאזקע רעד ןגעקַא ,"קערַאמ חלג, ןופ תידּוהי סיקצַאװָאלס
 ?ָאדעלָאט ןּופ ןידוי סרעצראּפלירג .פ ןופ עקשידיי רעט

 ןיא טפערט'מ סָאװ ,ןּפיט יד ןּופ טײקכעלריטַאנמוא יד
 גנויצַאּב עקיטרַאנדיײשרַאפ יד ןוא ,ןרּוטַארעטיל עטנָאמרעד יד
 טימ ןרעלקרעד זיולּב ךיז ןזָאל ,ןעיורפ ןוא רענעמ עשידיי ּוצ
 סָאד .רעּבײרש ענעי ייּב ןּבעל ןשידיי םוצ טייקדמערפ רעד
 יד ּביױא .םירבחמ עשיליוּפ יד ייּב לַאפ רעד טשינ רעּבָא זיא
 גנורעדליש עכעלריטַאנ ןוא ןּבעל ןשידיי םוצ גנורעטנענרעד
 טשרע רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא ןעמוקעג זיא ןדיי ןופ
 -ענָאיצּולָאװער רעשיסור רעד ןופ סולפנייא ןרעטנוא ,רעטעּפש
 ,ןעמונעג לײטנָא ךיוא ןּבָאה ןדיי רעכלעװ ןיא ,גנוגעװַאּב רער
 טימ טּבעלעג ןקַאילָאּפ םינומדק ןופ ןליוּפ ןיא רעּבָא ןּבָאה
 סָאד .ןסַאמ עטקַאּפמָאק ןיא ןּוא תונכש רעטסטנצָאנ ןיא ןדיי
 .ירש ןשיליוּפ ןרַאפ ןעװעג טשינ רעּבירעד זיא ןּבעל עשידיי
 רעד יײּב ץנעדיזער רעד ןיא ןעגנַאלקּפָא ,ָאּכע ןַא סעּפע רעּב-
 ןשטנעמ עדליװ-ּבלַאה סעּפע ןגעװ זַאקװַאק ןיא רעדָא ַאװענ
 ןופ ענעמונעג רָאנ ,ץניװָארּפ-לסײװ רעקידברעמ-ןופצ ַא ןיא
 -ָאֹּפ עלַא טלגיּפשעגּפָא רעיירטעג יז ןּבָאה רעּבירעד ןוא ,ןּבעל
 .רעגייטשסנּבעל ןשידיי ןופ ןטייז עוויטַאגעג ןּוא עװיטיז

 ךיז ןּבָאה רעּבײרש עשיליױּפ יד יװ יױזַא טקנוּפ ןוא
 טימ ןוא ץעיצַאלימיסַא רעשידיי רעד טימ ןעמונעגרעּביא טשינ
 טימ ןעמונעגרעּביא טשינ ךיוא ךיז יײז ןּבָאה ױזַא ,םידמושמ
 ןשידיי ןופ לייט ַא ריא ןיא ןעזעג רָאנ ,יורפ רעשידיי רעד
 עסואימ ןוא ענייש ןַארַאפ זיאס ןכלעװ ןשיװצ ,וויטקעלָאק
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 ייס ,קלָאפ םעד לעז ןוא ּבײל טימ ענעּבעגעגרעּביא ,עטוג ייס

 .עטריזילַארָאמעד ןוא ענעּברָאדרַאפ ,ןיוש ערעיינ

 רוטַארעטיל עשיליוּפ יד ךיוא טיג ךצעלדנעטשרַאפּבלעז

 רעד ,ןּבעל ןשידיי:שילױּפ ןופ גנולגיּפשּפָא עלופ ןייק טשינ

 גנַאלקּפָא ןייק טשינ ךָאנ ָאד טניפעג'מ .דיי םעיינ ןופ רקיצ

 ,קנַאדעג ןלערוטלוק:לַאנָאיצַאנ ןשִידיי ןופ ןעמעלּבָארּפ יד ןופ

 עשידיי.טשינ ערעדנַא ןיא רעטציא ּוליִפַא ןיוש סע טניפעג'מ יו

 :עג עשידיי יד עכלעװ ,ןגַארפ רעּבָא סע ןענעז ,ןרוטַארעטיל

 יײל רעשידיי רעד ןיא ּביױא .טגייוװשרַאפ--ןיילַא טײקכעלטפַאשלעז

 עשידיי סָאד ןָאנּבױא ןבושח םעד ךָאנ טמענרַאפ רוטַארעט

 אפוג זנוא ייּב בוא ,ןּבעל ןקידנריטעגעװ ריא טימ לטעטש

 זַא ,ןעגנַאלרַאפ וצ רעווש זיא ,קיּפע--קימאניד טָאטשנָא טשרעה

 ןעגנילקּפָא ךיוה ןיוש לָאז ,עקידנעיוּב-ךיז ,עקידנעײטשטנַא סָאד

 ןּבלַאװש סלַא "חרש ןוא ביל, סשטיוועצמעינ .דמערפ רעד ןיא

 רעדָא קלָאפ ןדמערפ ַא ייּב גנוגעװַאּב רעקידנעמוקנָא ןַא ןופ

 .ןעגנוניישרעד:םַאנסיוא ןענעז-"דיי, סיקסװעשַארק
 עשירעלטסניק עשילױּפ יד זַא ,ןפָאה וצ ּרעֹּבָא זיא'ס

 טימַאּב ךעלרע טרעדנוחרָאי ַא טייז ךיז טָאה סָאװ ,טלעװ

 יז טָאה סעכלעװ ,ןּבעל עשידיי סָאד ןרעדליש וצ וװיטקעיּבָא

 .עטניא ןוא טעטילַאניגירָא ןייז טימ ךיז וצ טקָאלעג קירעגיינ

 רעקירעהעג רעד טימ טפנוקוצ ןיא ךיוא טעװ ,טײקטנַאסער

 .ליש טיקכעלרע רערעסערג ךָאנ ןוא טייקטסנרע ןוא טעטעיּפ

  םוצ ןפלעהוצ טימרעד ןוא רעגייטשסנּבעל רעייז ןוא ןדיי ןרכד

 רעד ןוא רעקלעפ עקידנכש יײװצ ןופ ןּבעלנעמַאזוצ ןרַאדילָאס
 .ןרוטלוק עטלַא ייוװצ ןופ העּפשה רעקיטייזנגעק
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 .ט.רָָאה כצ1נ

 ןעמונעג טשינ ןוװיּכּב ןענעז טעּברַא רעקיזָאד רעד ןיא
 ןדיי ןגעװ ןעגנופַאש עשירַארעטיל ענעי טכַארטַאּב ןיא ןרָאװעג
 ןדיי ןענעז םירּבחמ ערעייז סָאװ ,ךַארּפש רעשילוּפ רעד ןיא
 טעמדיװעג טעװ ייז .גנומַאטשּפָא רעשידיי רעטנעָאנ ןופ רעדָא
 ךיז טָאה ייר רעטשרע רעד ןיא .עידוטש ערעדנוזַאּב ַא ןייז
 ,ןדיי יױזַא יװ  ,גנולעטשרָאפ ַא ןעמוקַאּב ןגעװ טלדנַאהעג
 .עגּפָא ךיז ןּבָאה ,רעגיטשסנּבעל רעשידיי ןוא ןּפיט עשידיי
 רעייז ןגעװ ןוא אפוג ןקַאילָאּפ ןופ תוחמ יד ןיא טלגיּפש
 ןענעז סע -- .רוטַארעטיל רענייש רעשיליוּפ רעד ןיא גנַאלקּפָא
 םירּבהמ יד ןופ סעקיטסירעטקַארַאכ ןייק ןרָאװעג ןּבעגעג טשינ
 לייװ ,קרעװ ערעייז ןופ-ןעגנוצַאשּפָא עשירעלטסניק ןייק ןוא
 ןשימָאנָאקע ןוא ןשיטילָאּפ-לַאיצָאס ןגעװ ןעגנַאגעג זיא רקיעּב
 עלַא ךיוא ךיז ןּבָאה ןטייקירעװש טימ .ןעגנופַאש יד ןופ ןכוּת
 ןסַאּפוצ ,ןשטעװקנײרַא טזָאלעג ןעגנּופַאש ערעייז ןוא םירּבחמ
 .ַאמ רעטלדנַאהַאּב רעד -- .ךעלטיּפַאק עקידנכערּפשטנַא יד ןיא
 ךיז טָאה סע לפיוו ףיוא ,ל?יפױזַא ףיוא רעלופ ַא זיא לַאירעט
 עגונּב ןעגנוגנידַאּב עקידעגָאלק ערעזנוא ייּב ןכיירגרעד טזָאלעג
 .קנַאד רעּבירעד טעװ רּבחמ רעד .ןקעטָאילּביּב ןוא ןעגנולמַאז
 .ןזיולּב ןזייװנָא םיא ןלעװ סָאװ ,ענעי עלַא ןייז רַאּב

 ,חוָאּכָאטסנעשט) גרעּבנעזָאר בקעי 'ה םעד קנַאד ןרעדנוזַאּב ַא
 .ךּוּב סָאד ןבעגסױרַא םייּב ףליהטימ רעכעלטניירפ ןייז רַאפ
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